
Pełnych radości i ciepła rodzinnego
Świąt Bożego Narodzenia

oraz owocnego i pełnego sukcesów
Nowego Roku!

życzą: 

Wójt Gminy Liszki
Wacław Kula

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
Zbigniew Kaczor wraz z Radnymi





Ziemia Lisiecka • listopad/grudzień 2013 (6/70) 3

Wy wiad z Wój tem Gmi ny
W. K: – Zde cy do wa nie tak. Uda je nam się osią gać kon sen sus.

Jed nak kon kret ne de cy zje fi nan so we dzie lą ce środ ki gmin ne wg „ko-
rzy ści so łectw” za wsze bę dą wy wo ły wać kon tro wer sje i nie do syt, bo-
wiem ni gdy nie uda je się ich po dzie lić we dług ja kie goś spra wie dli-
we go klu cza za da wa la ją ce go wszyst kich rad nych. Wia do mo, że część
kosz tow nych za dań in we sty cyj nych jest roz ło żo na w dłuż szym cza-
sie i „spra wie dli we”, w po tocz nym ro zu mie niu, po dzie le nie gmin-
ne go bu dże tu nie jest moż li we. Ubo le wam tro chę nad tym, że w wy-
da niu więk szo ści rad nych Gmi ny ich suk ce sem jest „wy cią gnię cie”
jak naj więk szej ilo ści środ ków do wła sne go so łec twa. To jest zro zu-
mia łe po nie kąd. Są jed nak za da nia, jak na przy kład bu do wa ka-
na li za cji sa ni tar nej czy sie ci dro go wej, któ rych ska la i ran ga wy kra-
cza po za par ty ku lar ne in te re sy so łectw. I w tym ob sza rze jest nam
naj trud niej się do ga dać. Wy ma ga to nie wąt pli wie od rad nych szer-
sze go po strze ga nia Gmi ny ja ko ca ło ści. Cza sem Gmi nę Lisz ki trze -
ba wi dzieć z „lo tu pta ka”, a nie tyl ko z po zio mu chod ni ka czy prze-
pu stu dro go we go w da nej miej sco wo ści.

Re dak cja: Mi ja ją cy już ro ku
to przede wszyst kim….

W. K: – To przede wszyst kim
ogrom ny wy si łek or ga ni za cyj ny
wło żo ny w re ali za cję bu do wy ka-
na li za cji sa ni tar nej i roz bu do wę
oczysz czal ni ście ków oraz ca łe go
mnó stwa te ma tów zwią za nych
z bie żą cy mi po trze ba mi Gmi ny
Lisz ki. Ale też cał kiem „zgrab ne”
wpro wa dze nie no wej go spo dar ki
śmie cio wej… Ba łem się oso bi ście
te go „prze wro tu” ale „re wo lu cja”
oka za ła się nie ta ka strasz na. Je s-
tem prze ko na ny, że od te raz do „za-
nie dłu go” bę dzie my już tyl ko ja ś-
nieć czy sto ścią! I w tym miej scu
mu szę po dzię ko wać miesz kań com
gmi ny za zdy scy pli no wa nie i cier-

pli wość w po cząt kach funk cjo no wa nia no we go sys te mu i za skru pu-
lat ną se gre ga cję śmie ci! Oka zu je się, że w sta ty sty kach wo je wódz twa
ma ło pol skie go je ste śmy jed nym z li de rów w od zy ski wa niu su row-
ców wtór nych ze śmie ci! Da się? Da ło się…. Dzię ku ję wszyst kim za
pro eko lo gicz ne za cho wa nia. Ży czę, aby ście w śmie ciach zna leź li zło -
to! W „Sta rej Eu ro pie” ze śmie ci ro bi się al ko hol i bu du je do my!!!
U nas na szczę ście jesz cze nie. (śmiech)… 

Re dak cja: A ja ki dla Gmi ny Lisz ki bę dzie 2014 rok?
W. K: – Ge ne ral nie rok przy szły bę dzie kon ty nu acją re ali zo-

wa nych za dań, przede wszyst kim cze ka nas za koń cze nie bu do wy
ka na li za cji sa ni tar nej w czte rech so łec twach. Naj trud niej bę dzie
prze ko nać i skło nić miesz kań ców ska na li zo wa nych wio sek do nie-
zwłocz ne go przy łą cze nia się do sie ci ka na li za cyj nej. Tyl ko wte dy
uda nam się po zy skać za kła da ne do fi nan so wa nie ze środ ków unij-
nych. Każ de nie pod łą czo ne do koń ca 2014 ro ku go spo dar stwo do-
mo we skut ko wać bę dzie ob ni że niem środ ków przy zna nych Gmi nie
przez Jed nost kę Wdra ża ją cą (Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do-
wi ska i Go spo dar ki Wod nej). To bę dzie de cy du ją ca fa za bi twy
o wła ści wą re ali za cję te go po nad cza so we go za da nia. Sta ra my się
już o środ ki ze wnętrz ne w ra mach pro gra mów 2014-2020. Ma my
już gwa ran cje otrzy ma nia pół mi lio na zło tych na przy go to wa nie
stra te gii roz wo ju Gmi ny Lisz ki oraz na sfi nan so wa nie do ku men ta-
cji za dań in we sty cyj nych, o któ rych do fi nan so wa nie bę dzie my się
ubie gać w naj bliż szych la tach. To bę dzie my re ali zo wać wspól nie
z pod kra kow ski mi gmi na mi. Na to miast wspól nie z Kra ko wem
i dwu na sto ma pod miej ski mi gmi na mi bę dzie my się ubie gać o 233
mi lio ny eu ro do fi nan so wa nia w la tach 2014-2020 na in we sty cje
aglo me ra cyj ne, tzw. Kra kow skie go Ob sza ru

Wie lo krot nie pod czas se sji Ra dy Gmi ny Wójt Gmi ny Lisz -
ki Wa cław Ku la ape lo wał do rad nych by trzy ma li dys cy pli nę
nad gmin ny mi wy dat ki pod kre śla jąc ist nie ją ce ry zy ko zbyt-
niego za dłu że nia na szej Gmi ny. Czy ma my już aż tak wiel kie
dłu gi? 

Wa cław Ku la: – Ry zy ko wiel kie go za dłu że nia przy tak kosz-
tow nych in we sty cjach re ali zo wa nych przez gmin ny sa mo rząd ca ły
czas jest re al ne. Wspól nie z Pa nią Skarb nik Gmi ny – Jó ze fą Urban
i Prze wod ni czą cym Ra dy Gmi ny, Pa nem Zbi gnie wem Ka czo rem
mu si my czu wać, by po ziom za dłu że nia nie prze kro czył war to ści
alar mu ją cych. Czy na sze za dłu że nie jest du że? Je że li pa trzeć na to
w kwo tach bez względ nych, to w przy szłym ro ku wy nie sie oko ło 20.
mi lio nów zło tych. To bez sprzecz nie du żo… Na to miast je śli po rów-
na my je do do cho dów gmi ny, to jest
ono na przy zwo itym po zio mie
i zde cy do wa nie po ni żej do pusz-
czal ne go cał ko wi te go za dłu że nia
gmi ny. Ale jak Pan wie, Pa nie Re-
dak to rze, miesz kań cy chcą du żo…
Za wsze du żo za du żo….(śmiech).
Są gmi ny, któ re już daw no po zio-
mem swo je go dłu gu zbli ży ły się do
po zio mu sześć dzie się ciu pro cent
swo ich rocz nych do cho dów. Na sza
gmi na zbli ża się do po zio mu 45
pro cent do cho dów. Na sze za dłu że-
nie ro sło, bo wiem chce my szyb ko
ukoń czyć wiel kie i kosz tow ne za da-
nie ja kim jest bu do wa ka na li za cji
sa ni tar nej. Te raz już bę dzie tyl ko
ma leć. Je ste śmy na fi ni szu. Obec ny
pro jekt zo stał wy ce nio ny na oko ło
46. mi lio nów zło tych. Zna czą ce kwo ty z tej su my otrzy mu je my już
w tran szach, w mia rę po stę pu prac, jed nak że ca łość do ta cji ze środ-
ków unij nych uzy ska my a ra czej „od zy ska my” do pie ro po za koń-
cze niu i roz li cze niu in we sty cji. Bie żą ce fi nan so wa nie ro bót po kry-
wa my ze środ ków wła snych. Z chwi lą za koń cze nia te go pro jek tu
i spła ty dłu gu na sze moż li wo ści in we sty cyj ne bę dą znacz nie więk-
sze i wte dy sa mo rząd gmi ny za de cy du je o no wych prio ry te tach. Wy-
bie rze no we za da nia do re ali za cji… Pro szę, Pa nie Re dak to rze, ja kie
to pro ste… Sta ty sty ka w Pol sce wska zu je, że znacz na część gmin
 posia da za dłu że nie na po zio mie 50 – 60 pro cent. Ten kto nie bie-
rze kre dy tów na roz wój gmi ny nie jest do brym go spo da rzem.  In we -
stycje ja kie re ali zu je my po zwo lą na ścią gnię cie do gmi ny in we sto-
rów a co za tym idzie – na wzrost do cho dów gmi ny w po sta ci po dat-
ków.

Re dak cja: Jak po go dzić moż li wo ści fi nan so we gmi ny ze zgła-
sza nym przez miesz kań ców za po trze bo wa niem na no we in we s ty-
cje?

W. K: – Do tej po ry nam się to uda wa ło. Mam na dzie ję, że bę-
dzie tak da lej, choć za wsze po wsta ją drob ne tar cia, jak to wszyst ko
po go dzić. Za wsze chce my z Ra dą Gmi ny Lisz ki zna leźć roz sąd ny
kom pro mis i do dat ko wo po zy skać jak naj wię cej środ ków z ze wnątrz
na fi nan so wa nie gmin nych wy dat ków. Wy cho dzi nam to co raz le-
piej. Fi lo zo fia sku tecz ne go i roz sąd ne go dzia ła nia w sa mo rzą dzie
po le ga na umie jęt no ści po dej mo wa nia kom pro mi sów. Ilość zgła-
sza nych przez miesz kań ców wnio sków za wsze prze kra cza moż li wo-
ści fi nan so we gmi ny.

Re dak cja: Czy jest Pan za do wo lo ny z do tych cza so wej współ-
pra cy z Ra dą Gmi ny Lisz ki? c.d. str. 4 >
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Funk cjo nal ne go. Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go za pro po no-
wa ło prze ka zać no wą pu lę środ ków unij nych dla współ pra cu ją cych
ze so bą sa mo rzą dów, w ra mach te goż Ob sza ru. Zda je my so bie spra -
wę, że więk szość z tych środ ków i tak zgar nie Kra ków, ale ma my
na dzie ję, że i dla są sied nich gmin coś skap nie (…śmiech). Mo że
dzięki te mu uda nam się wresz cie udroż nić ruch sa mo cho do wy” „do
i z” Kra ko wa. W ro ku przy szłym bę dzie my tak że re ali zo wać za pla-
no wa ne w gmin nym bu dże cie in we sty cje.

Re dak cja: Pa nie Wój cie w imie niu Czy tel ni ków dzię ku ję za
roz mo wę i ży czę rów nie uda ne go i obfitującego w suk ce sy in we sty-
cyj ne no we go ro ku bu dże to we go.

W. K: – Zbli ża my się do okre su bo żo na ro dze nio we go i po cząt -
ku No we go Ro ku. Pra gnę wszyst kim miesz kań com na szej Gmi ny
zło żyć ży cze nia zdro wia, po go dy du cha, po myśl no ści w ży ciu oso bi -
stym i by świą tecz na gwiazd ka przy nio sła wszyst kim wy ma rzo ne
pre zen ty. I wię cej opty mi zmu w No wym Ro ku, bo ży cie, jak to ży -
cie, spra wia cza sem również po zy tyw ne nie spo dzian ki.

Roz ma wiał An drzej Ta łach

Pod czas uro czy stej na ra dy służ bo wej w Ko men dzie Po -
wia to wej Po li cji w Kra ko wie Ko men dant Po wia to wy Po li cji
w Kra ko wie in spek tor Da riusz Po cię giel wrę czył na gro dy
i od zna cze nia wy róż nio nym po li cjan tom.

Wśród wy róż nio nych by li po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji
w Za bie rzo wie: aspi rant szta bo wy Krzysz tof Sę ka ra – Kie row nik
Re fe ra tu Kry mi nal ne go i aspi rant szta bo wy Edward Ku ciel
– Dy żur ny Ze spo łu Dy żur nych. Mi ni ster Spraw We wnętrz nych
Bar tło miej Sien kie wicz nadał im brą zo we od zna cze nia „Za słu -
żo ny Po li cjant” w uzna niu szcze gól nych za sług i osią gnięć służ -
bo wych, któ ry mi przy czy ni li się do ochro ny bez pie czeń stwa lu -
dzi oraz utrzy ma nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go.
Oby dwaj wy róż nie ni peł nią nie prze rwa nie służ bę w Ko mi sa ria-
cie Po li cji w Za bie rzo wie od 1991 ro ku, przy czy nia jąc się swo ją
pra cą tak że do po pra wy bez pie czeń stwa na te re nie Gmi ny Lisz -
ki. (red)

Od zna cze nia dla po li cjan tów z Za bie rzo wa

Wśród noc nej ci szy głos się roz cho dzi
Wstań cie pa ste rze Bóg się wam ro dzi....

Zbli ża my się do pięk ne go okre su w ro ku li tur gicz nym – Świąt
Bo że go Na ro dze nia. W okre sie tych świąt wie le cie pła ro dzin-
ne go so bie na wza jem da je my, sta je my się życz liw si oraz jak -
by bar dziej ko cha ją cy in nych. Wsłu chu je my się w tre ści ko -
lęd, roz wa ża my sło wa ka pła na oraz czy ta nej Bi blii. Wśród
noc nej ci szy chce my i sły szy my tyl ko do bre no wi ny – Bóg się
nam na ro dził. I oby tak zo sta ło. Ale cza sa mi też sły szy my
w noc nej ci szy sy gnał alar mo wy dla stra ża ków ogła sza ją cy
trwo gę, po żo gę czy in ne nie szczę ście. Wte dy po śpie szy my
Wam na po moc, bę dzie my z Wa mi ra zem ra to wać, po ma gać,
usu wać skut ki nie szczęść. Na nas mo że cie li czyć.

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia, pra gnie my
zło żyć Wam wszyst kim – Dro dzy Miesz kań cy Gmi ny Li szki
– ży cze nia po myśl no ści na ten No wy Rok, jak naj mniej trosk,
du żo ra do ści w ży ciu oso bi stym i za wo do wym a nie szczę ścia
oby omi ja ły Was z da le ka.

Pre zy dium Za rzą du
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP 

w Lisz kach

Wy wiad z Wój tem Gmi ny – c.d.
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sto (Ście jo wi ce), An na i Sta ni sław Su chan (Ka szów). Od zna cze-
nie to na da je Pre zy dent RP pa rom, któ re we wspól nym związ ku
mał żeń skim prze ży ły ze so bą pięć dzie siąt lat. Każ da z od zna czo -
nych par, na ad res do mo wy otrzy ma ła tak że od Pre zy den ta Bro -
ni sła wa Ko mo row skie go spe cjal ny list gra tu la cyj ny.

Spe cjal ny mi go ść mi uro czy sto ści by ły dwie pa ry, któ re
wspól nie prze ży ły ze so bą po nad sześć dzie siąt lat: Le oka dia i Eu-
ge niusz Rze wu scy oraz He le na i Ta de usz Du ka ła (obie pa ry
z Czu ło wa). Spe cjal ne gra tu la cje dla nich zło żył Wójt Wa cła wa
Ku la.

To dla mnie wiel ki za szczyt i ho nor wrę czyć tak szcze gól ne
od zna cze nia za pięć dzie siąt lat wspól ne go po ży cia mał żeń skie go.
Wy cho wa li ście pań stwo ko lej ne po ko le nie i god nie ży li ście w ro -
dzin nej at mos fe rze. W tym wy jąt ko wym dniu ży czę pań stwu do -
trwa nia do dia men to wych go dów, szczę ścia, wy trwa ło ści, za do -
wo le nia z ży cia oraz ra do ści z dzie ci, wnu ków i pra wnu ków. Dla
sa mo rzą du Gmi ny Lisz ki to wiel ka ra dość, że co ro ku tak licz na
gru pa mieszkańców ob cho dzi tak wy jąt ko we świę to – po wie dział
Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la, któ ry wspól nie z pra cow ni ka -
mi Urzę du Sta nu Cy wil ne go w Lisz kach zor ga ni zo wał ka me ral -
ną uro czy stość. (TAŁ)

Dwu na stu pa rom z te re nu Gmi -
ny Lisz ki Wójt Wa cław Kula
w imie niu Pre zy den ta Rzecz po -
spo li tej Pol ski Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go wrę czył od zna cze -
nia „Me dal za dłu go let nie po ży -
cie mał żeń skie”.

Nada ne przez Pre zy den ta
Rzecz po spo li tej Pol ski Bro ni sła wa Ko mo row skie go od zna cze -
nia „Me dal za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”, a od Wój ta Gmi -
ny Lisz ki dy plo my gra tu la cyj ne otrzy ma li: Sta ni sła wa i An drzej
Bie ża ło (Ka szów), Sa lo mea i Jó zef Bo bo la (Kry spi nów), An na
i Fran ci szek Czech (Ka szów), Te re sa i Ta de usz Gze la (Kry spi -
nów), Zo fia i Ta de usz Ja skow ski (Pie ka ry), Zo fia i Wła dy sław
Ka sper kie wicz (Cho le rzyn), Ja dwi ga i Ste fan Ko peć (Mni ków),
An na i Jan Miś (Ka szów), Ste fa nia i Mie czy sław Mi ta na (Kry -
spi nów), Lu dwi ka i Jan Po pra wa (Ka szów), Zo fia i Mi ko łaj So be -

Zło te go dy

Ze spół Spor to wo -Re kre acyj ny „Ra do sna No wi na 2000”
w Pie ka rach to pięk ny no wo cze sny kom pleks w któ rym każ dy
znaj dzie coś dla sie bie. To cie ka we miej sce na ak tyw ne spę dze -
nie wol ne go cza su, re laks i od prę że nie. 

Obiekt po sia da dwa ba se ny (spor to wy i re kre acyj ny z grzyb -
kiem, prze ciw prą dem i bi cza mi), dwa ja cuz zi, zjeż dżal nię, kom -
plet trzech saun, si łow nię, sa lę fit ness, wie lo funk cyj ną ha lę spor to -
wą oraz ze wnętrz ne bo isko tra wia ste i be to no we bo isko do ko sza. 

Nad bez pie czeń stwem osób wy po czy wa ją cych na ba se nach
czu wa ją wy kwa li fi ko wa ni ra tow ni cy WOPR. Na na szym ba se nie
moż na rów nież uczęsz czać na za ję cia na uki i do sko na le nia pły wa -
nia, któ re pro wa dzo ne są przez do świad czo nych in struk to rów. Ich

Kom pleks spor to wy
za pra sza

wie dza i umie jęt no ści, są gwa ran cją szyb kiej na uki i do brej za ba -
wy. W bez po śred nim są siedz twie znaj du je się tak że ga bi net ma sa -
żu i fi zy ko te ra pii. Obiekt jest w peł ni do sto so wa ny dla osób nie -
peł no spraw nych. Każ de go wie czo ru od po nie dział ku do piąt ku od -
by wa ją się za ję cia aqua ae ro bi ku, a na ma łej sa li fit ness za ję cia z ae -
ro bi ku. Obiekt jest do stęp ny co dzien nie od 7.30-23.00 dla wszyst -
kich, któ rzy pra gną w spo sób czyn ny fi zycz nie spę dzać wol ne
chwi le. W ofer cie do stęp ny jest sze reg atrak cji, z któ rych sko rzy stać
moż na in dy wi du al nie, bądź z ro dzi ną i przy ja ciół mi. Klien ci ma -
ją tak że moż li wość sko rzy sta nia z ka wiar ni oraz par kin gu któ ry
jest mo ni to ro wa ny 24 go dzi ny na do bę. Z bo ga tą ofer tą moż na za -
po znać się na stro nie in ter ne to wej www.fund.pl/ba sen/ lub otrzy -
mać in for ma cję te le fo nicz nie (12-280-71-33). (red)
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Jubileusz szkoły w Kaszowie
Szkoła Podstawowa nr 1w Kaszowie została poświęcona

1 listopada 1893 roku. Z okazji tego jubileuszu odbyła się w
szkole wieczornica patriotyczna z udziałem rodziców, absol-
wentów i przyjaciół Szkoły. 

Ksiądz proboszcz Krzysztof Chromy poprowadził
modlitwę w intencji zmarłych, którzy w przeszłości byli pra-
cownikami szkoły oraz za obecną społeczność szkolną.
Nauczyciele przygotowali występy artystyczne z udziałem
dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klasy III, chóru
szkolnego i kółka teatralnego. Dzieci wystąpiły w strojach
krakowskich, śpiewając pieśni patriotyczne i ludowe oraz
recytując wiersze. Po występach zebrani goście mieli
możliwość obejrzenia wystawy przedstawiającej kroniki
szkolne, stare fotografie i prace z konkursu „Szkolnych
Wspomnień Czar”. 

Sołtys wsi Kaszów Jan Baran podkreślił trudną sytuację
lokalową szkoły i zwrócił uwagę na potrzebę dobudowy nowej
części budynku szkolnego w najbliższych latach. Na
zakończenie uroczystości goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek. Z tej okazji został wydany folder promujący
szkołę. Dyrektor Szkoły Barbara Szewczyk serdecznie
podziękowała Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za przy-
gotowanie tej uroczystości, a wszystkim zebranym za liczne
przybycie. Dyrektor Szkoły poinformowała zebranych, że
złożyła wniosek do Rady Gminy na projekt dobudowy sali
gimnastycznej na 2014 rok i ma nadzieję, że oczekiwania
mieszkańców Kaszowa spełnią się w tych jakże trudnych cza-
sach. (SP Kaszów)

Wielkie pieniądze
z Unii Europejskiej

Gmina Liszki w ramach w ramach działania 1.1. – gospo-
darka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM
priorytetu I – gospodarka wodno - ściekowa  Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 realizuje
projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej
na obszarze dorzecza Sanki w gminie Liszki”. 

Koszt całego zadania wyniesie 45.210.010 złotych. Na ten cel
Gmina Liszki otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w wy-
sokości 26.502.402 złotych. Pozostałą kwotę 18.707.607 stanowić
będą środki własne gminy.

Do prawidłowej realizacji projektu realizowanego została po-
wołana Jednostka Realizująca Projekt w składzie: 

1. Kierownik JRP – Piotr Czerwiec
2. Specjalista ds. prawnych – Katarzyna Strojny
3. Specjalista ds. zamówień publicznych – Renata Bylica
4. Specjalista ds. finansowo-księgowych – Władysława Kadula
5. Specjalista ds. technicznych – Paulina Sokół

Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO) jest Pan Ja-
nusz Fajto. Nadzór finansowy nad Projektem prowadzi Skarbnik
Gminy – Pani Józefa Urban. 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące za dania:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszki – ka-

nały: E, F, H, I, L, Ł, K – zadanie zrealizowane  w latach 2007–
2008,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszów – rea-
lizacja zadania rozpoczęta w 2008 roku, zakończenie w 2014 r.,

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mników – rea-
lizacja zadania rozpoczęta w 2009 roku, zakończenie
w 2014 r.,

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morawica –
Chrosna – realizacja rozpoczęta w 2009 r., zakończenie
w 2014 r.,

5) Oczyszczalnia ścieków – zadanie realizowane w latach 2012–
2013,

6) pompownie ścieków Liszki – Kryspinów z rurociągami tłocz-
nymi – zadanie realizowane w 2013 r. 
Obecnie została zakończona rozbudowa i modernizacja

oczyszczalni ścieków w Piekarach wraz z pompowniami ścieków
oraz rurociągami tłocznymi do oczyszczalni, natomiast pozostałe
zadania są w trakcie wykonywania, procent zaawansowania na ko-
niec października wynosi: 

– kanalizacja Mników  80 %
– kanalizacja Morawica – Chrosna 74%
– kanalizacja Kaszów 30 %

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Kaszowie

Pompownia ścieków
w Kryspinowie

Pompownia ścieków
w Liszkach
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Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki roz po czął już ba ta lię o po zy ska -
nie środ ków unij nych prze wi dzia nych do wy ko rzy sta nia w la -
tach 2014 -2020. Po moc unij na w naj bliż szych la tach ma być
kie ro wa na przede wszyst kim do tych be ne fi cjen tów, któ rzy po -
tra fią sku tecz nie ze so bą współ pra co wać na róż nych płasz czy -
znach. Stąd pod ję ta współ pra ca z in ny mi sa mo rzą da mi w ce lu
przy go to wa nia nie zbęd nych opra co wań i pro jek tów.

Gmi na Lisz ki przy stą pi ła do Part ner stwa Pod kra kow skie go
Ob sza ru Funk cjo nal ne go „Bli sko Kra ko wa”, któ re go li de rem jest
Mia sto i Gmi na Ska wi na. W przy szłym ro ku opra co wa na zo sta nie
zin te gro wa na stra te gia roz wo ju te go ob sza ru w tym szcze gó ło wa
stra te gia roz wo ju Gmi ny Lisz ki, w kil ku płasz czy znach sek to ro -
wych. Do two rze nia za ło żeń stra te gii zo sta ną za pro sze ni miesz -
kań cy gmin uczest ni czą cych w pro jek cje. Na pod sta wie przy ję tej
stra te gii Gmi na Lisz ki zle ci w 2015 ro ku przy go to wa nie do ku men-
ta cji pro jek tów in we sty cyj nych, któ re bę dzie re ali zo wać w ko lej -
nych la tach. Do ku men ta cje te bę dą pod sta wą o ubie ga nie się o do-
fi nan so wa nie ich re ali za cji ze środ ków unij nych. Na przy go to wa -
nie stra te gii i do ku men ta cji pro jek tów Gmi na Lisz ki otrzy ma do-

fi nan so wa nie w kwo cie oko ło 500 ty się cy zło tych. Udział wła sny
Gmi ny w tym pro jek cje wy nie sie nie speł na 66 ty się cy zło tych.

Na to miast wspól nie z Kra ko wem ja ko li de rem i trzy na sto ma
pod miej ski mi gmi na mi po ło żo ny mi w wia nusz ku wo kół Kra ko wa
Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki za mie rza ubie gać się o 233 mi lio ny eu ro
do fi nan so wa nia w la tach 2014-2020 na in we sty cje aglo me ra cyj ne
w ra mach Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry to rial nych. Po mysł zrze -
sza nia się miast i gmin w ce lu wspól nych sta rań o do ta cje unij ne
to de cy zja na sze go rzą du, któ ry przy jął pro po zy cję Ko mi sji Eu ro -
pej skiej w tej spra wie. Za pro po no wa no by 17 du żych miast wo je -
wódz kich two rzą cych wraz z przy le gły mi gmi na mi tzw. funk cjo -
nal ne ob sza ry o cha rak te rze me tro po li tar nym wdro ży ło (przy ję ło)
no wy spo sób fi nan so wa nia in we sty cji opar ty na za sa dzie part ner -
stwa i współ pra cy po mię dzy gmi na mi. Ak tu al nie trwa ją spo tka-
nia przed sta wi cie li sa mo rzą dów pod kra kow skich gmin z wła dza -
mi Kra ko wa w ce lu wy pra co wa nia for my współ pra cy. Wło da rze
pod kra kow skich gmin ma ją du że oba wy, że Kra ków zdo mi nu je
ZIT i więk szość unij nych do ta cji nie tra fi na te re ny wiej skie a skon -
cen tro wa na bę dzie na te re nie Kra ko wa. Miej my na dzie ję, że
u wszyst kich zwy cię ży wo la kom pro mi su i uda się po wo łać do ży -
cia wspól ne przed się wzię cie. Wte dy bę dzie moż na roz po cząć pra -
cę nad przy go to wa niem od po wied nich wspól nych pro jek tów.
(TAŁ)

Woj na o unij ne pie nią dze

Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la po zna czył kwo tę 25.000 zło tych na
za kup uży wa ne go lek kie go sa mo cho du ra tow nic twa tech nicz ne go
ze spe cja li stycz nym wy po sa że niem dla OSP Kry spi nów. Wy po sa że -
nie obejmuje hy drau licz ne no ży ce do ra tow nic twa dro go we go, agre -
gat prą do twór czy, maszt oświe tle nio wy, pi łę do cię cia me ta lu i be to -
nu oraz sprzęt do ra tow nic twa me dycz ne go.

•
Trwa ją ostat nie pra ce wy koń cze nio we w lo ka lu Fi lii Gmin nej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w ka szow skiej re mi zie OSP.

•
W ra mach za war tej na 30.000 zło tych umo wy ode bra no do uty li -
za cji po nad 86 ton azbe stu po cho dzą ce go z po kryć da cho wych
z te re nu na szej gmi ny.

•
Za koń czo no bu do wę dwóch pom pow ni ście ków w Lisz kach i Kry -
spi no wie oraz ko lek to ra tłocz ne go do oczysz czal ni ście ków w Pie -
ka rach. Z bu dże tu Gmi ny Lisz ki wy da no ma ten cel 1 mi lion
 złotych.

•
Wy ko na no kon ser wa cję ro wów me lio ra cyj nych w: Czu ło wie (koszt
9.027 zło tych), Je zio rza nach (11.880 zło tych).

•
Za war to ko lej ną umo wę do ty czą cą opie ki nad bez dom ny mi zwie -
rzę ta mi na kwo tę 15.000 zło tych.

•
Za ma lo wa nie na pi sów (wykona nych przez wan da li) na bu dyn -
kach: sta rej Szko ły Pod sta wo wej w Lisz kach, GOK -u oraz na bu-
dyn kach ad mi ni stra cyj nych Urzę du Gmi ny Lisz ki kosz to wa ło
1.500 zł.

Re jestr umów

Gmi na na dal będzie
do pła cać do ście ków

Ta ry fa zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków dla go spo-
darstw do mo wych oraz po zo sta łych od bior ców, wpro wa dza nych
do zbior czych urzą dzeń ka na li za cyj nych sta no wią cych wła sność
ko mu nal ną Gmi ny Lisz ki na dal bę dzie wy no sić 9,96 zł net to +
po da tek VAT za 1 metr sześcienny. Do pła ta Gmi ny Lisz ki dla go -
spo darstw do mo wych za od pro wa dza nie ście ków wy nie sie
4,26 zł net to + po da tek VAT za od pro wa dze nie każ de go me tra
sze ścien ne go ście ków.

Za odprowadzenie ścieków o przekroczonych parametrach
jakościowych dla pod mio tów go spo dar czych obowiązywać
będzie staw ka 12,15 zł net to + po da tek VAT za każ dy metr sze -
ścien ny. Jednak ciągłe przekraczanie parametrów będzie
skutkować odmową przyjęcia ścieków. Dla ście ków do wo żo nych
do sta cji zlew nej na oczysz czal ni ście ków staw ka wy nie sie 7,60 zł
net to + po da tek VAT za każ dy metr sze ścien ny.

Opła ta abo na men to wa za dwu mie sięcz ny okres roz li cze -
nio wy wy nie sie 3 zł net to + po da tek VAT od wo do mie rza,
a opła ta za przy łą cze nie do urzą dzeń wo do cią go wo – ka na li za -
cyj nych bę dą cych w po sia da niu eks plo ra to ra wy ni ka ją cą z kosz -
tów prze pro wa dze nia prób tech nicz nych przy łą cza wy bu do wa -
ne go przez od bior cę usług na dal wy nie sie 150 zł net to + po da -
tek VAT. (TAŁ)

W ce lu uchro nie nia miesz kań ców przed gwał tow nym
wzro stem cen za od pro wa dza ne ście ki za po mo cą sie ci ka -
na li za cyj nej, Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki pod jął de cy zję o dal -
szym sto so wa niu do pła ty do każ de go me tra sze ścien ne go
ście ków dla gospodarstw domowych. W ro ku przy szłym
z bu dże tu Gmi ny zo sta nie wy da ne na ten cel pra wie osiem -
set ty się cy zło tych.

Od 1 stycz nia 2014r obo wią zy wać bę dą nie znacz nie zmie -
nio ne ta ry fy za do star cza ną wo dę z gmin ne go wo do cią gu oraz
za od pro wa dza nie ście ków. Ra da Gmi ny Lisz ki uchwa li ła do pła -
ty dla gospodarstw domowych do od pro wa dza nych ście ków
w ce lu zmi ni ma li zo wa nia pod wy żek ta ryf. Do pła ty te zo sta ną
uwzględ nio ne już przy wy sta wia niu fak tur.

Od bior cy wo dy do star cza nej po przez gmin ny wo do ciąg od
1 stycz nia za pła cą za 1 metr sze ścien ny 4,20 zł net to + po da tek
VAT. 
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Dzie ci chcą chro nić
śro do wi sko!

W jed nej ze szkół z naj młod szy mi ucznia mi zor ga ni zo -
wa no po ga dan kę na te mat ochro ny śro do wi ska. To co usły szeli
jej or ga ni za to rzy prze ro sło ja kie kol wiek wy obra że nia o prak-
ty kach sto so wa nych w na szych do mach…

Mój dzia dek ca ły rok zbie ra pla sti ko we bu tel ki po na po jach
i so kach. Pa li ni mi w pie cu że by cie pło by ło. Cza sem w do mu tak
śmier dzi że mu si my okna otwie rać, a mnie wte dy strasz nie kasz le
– nie śmia ło po wie dzia ła dziew czyn ka.

Pro se pa ni a mój ta ta to sam bo wy le wa do ro wu przy dro dze.
Ale na wet nie smiel dzi bar dzo. Kie dyś wle wał do stu dzien ki na ście -
ki ale te raz man da tu się boi. Są siad jak wy le je to do pie ro czuć za-
pa chy, ze w no sie dra pie – szyb ciut ko do dał chłop czyk se ple niąc.

A mo ja ma ma jak po sprzą ta ła szaf ki w kuch ni to wszyst ko
wy rzu ci ła do la su. Już tam nie cho dzi my na spa ce ry – gło śno po -
wie dzia ła ko lej na dziew czyn ka.

No to dzie ci wy sy pa ły spraw ców. Do brze że nie by ło po li cjan -
tów na spo tka niu bo mo gły by się po sy pać man da ty. Dro dzy do ro -
śli, dzie ci są bar dzo spo strze gaw cze i wi dzą, i ro zu mie ją znacz nie
wię cej niż wam się wy da je. Jesz cze nie po tra fią kła mać w ży we
oczy, więc nie miej cie pre ten sji że ujaw ni ły wsty dli wą praw dę.

Pu blicz ne po tę pie nie na le ży się z pew no ścią tym, któ rzy pa -
lą pla sti ki we wła snych pie cach tru jąc nie tylko swo ją ro dzi nę.
Z pew no ścią na le cze nie skut ków wy da dzą znacz nie wię cej niż za -
osz czę dzą na wę glu. Mo że i pla stik cza sem nie śmier dzi, ale tru je
z ukry cia sku tecz nie. Mo że war to za sta no wić się dla cze go do mow -
ni cy zi mą czę ściej cho ru ją?

Jak oce nić ko goś, kto nie chce się pod łą czyć do gmin nej ka -
na li za cji i wy le wał „na dziko” ście ki do stu dzien ki ka na li za cji sa-
ni tarnej, a te raz po wró cił do ko rze ni i na dal wy le wa je do ro wu?
Co stoi na prze szko dzie by ra zem z są sia dem pod łą czył się do
gmin nej sie ci ka na li za cyj nej? Czyż by za mi ło wa nie do za pa chu?

Jak na zwać oso bę, któ ra by nie cho dzić na spa ce ry z dziec -
kiem wy rzu ca śmie ci do la su? Mo że in ni z przy jem no ścią po szli -
by na spa cer? Te raz gmi na od bie ra każ dą ilość śmie ci więc ja ki in -
ny cel przy świe cał wy rzu ce niu śmie ci do la su? Po co no sić lub wy -
wo zić śmie ci do la su sko ro od bio rą je spod do mu?

Na te py ta nia dzie ci nie od po wie dzą, ale czy po tra fią od po -
wie dzieć do ro śli? (Re dak cja)

Pie nią dze to nie wszyst ko… W obec nej chwi li jed na z jed no stek – OSP Ka szów – sta nę -
ła przed ta ką per spek ty wą. Ich wy słu żo ny Star za czy na od ma -
wiać po słu szeń stwa. Czas pod jąć sta ra nia o now szy (je śli nie no -
wy) po jazd. Jed nost ka w Ka szo wie dzia ła ją ca od wie lu, wie lu lat,
po sia da ją ca du ży za sób ludz ki i sprzę to wy, po ło żo na przy dro -
dze wo je wódz kiej za słu gu je na po moc ze stro ny Ra dy Gmi ny.
Za kup po jaz du no we go to wy da tek rzę du 500 – 600 ty się cy zło -
tych. Uży wa ne go od po wied nio mniej. 

Ale czy utra co ny do ro bek ca łe go ży cia w po ża rze, zdro wie
lub ży cie w wy pad ku dro go wym moż na wy ce nić i prze pro wa -
dzić li cy ta cję co się bar dziej opła ca? Dla te go zrób my wszyst ko
aby do brze dzia ła ją ca jed nost ka nie ule gła za pa ści i nie by ła
w sta nie udzie lić szyb kiej i sku tecz nej po mo cy. 

Je śli da my stra ża kom do bre, no wo cze sne na rzę dzie – to
mo że my być pew ni, że zo sta nie ono do brze wy ko rzy sta ne, a bez -
pie czeń stwo miesz kań com gmi ny za pew nio ne. Dla te go zwra ca -
my się z ape lem o za bez pie cze nie środ ków w bu dże cie Gmi ny
Lisz ki na 2014 rok na po zy ska nie śred nie go sa mo cho du ra tow -
ni czo ga śni cze go dla OSP Ka szów. Już nie jed no krot nie rad ni na -
szej gmi ny po ka za li, że po tra fią do ce nić dzia ła nia stra ża ków
i zro zu mieć ich po trze by. Ta kim błysz czą cym przy kła dem by ła
spra wa do ta cji dla OSP Je zio rza ny opi sa na w po przed nim nu me -
rze „Zie mi Li siec kiej”. Wie rzę, że i tym ra zem rad ni na szej gmi -
ny z roz wa gą i zro zu mie niem po dej dą do tej spra wy. Mą drzy
i roz trop ni rad ni to jak oj co wie w do brej ro dzi nie, któ rzy wsłu -
chu ją się w gło sy człon ków swo jej ro dzi ny i po ma ga ją im w roz -
wią zy wa niu pro ble mów. Ta kich spraw dzo nych oj ców na szej
gmi ny wy bie ra się na ko lej ne ka den cje, aby mą drze i roz trop nie
kie ro wa li na szą gmi ną.

STO

Zbli ża się ko niec ro ku, wszy scy two rzą pla ny dzia łal no -
ści fi nan so wej na rok na stęp ny. Tak sa mo dzie je się w jed -
nost kach OSP, ale te bu dże ty nie są du że więc i na sze za mie -
rze nia in we sty cyj ne skrom ne. Bar dziej przy glą da my się za -
ło że niom i two rze niu bu dże tu gmin ne go. To z nie go otrzy -
mu je my po waż ne pie nią dze na dzia ła nia in we sty cyj ne. 

W drob nych spra wach je ste śmy w sta nie so bie po ra dzić go -
spo da ru jąc po sia da ny mi środ ka mi fi nan so wy mi, po zy sku jąc do -
ta cje z MSW, firm ubez pie cze nio wych czy też z in nych źró deł.
Ale do ko nać za ku pu sa mo cho du ra tow ni czo ga śni cze go nie je -
ste śmy już w sta nie do ko nać sa mo dziel nie. Dla te go li czy my na
przy chyl ność rad nych Gmi ny Lisz ki. Wie my, że po zy ska nie po -
jaz du ra tow ni czo ga śni cze go to du że ob cią że nia dla gmi ny. Ale
eks plo ato wa nie sta rych, wy słu żo nych po jaz dów nie słu ży do-
brze ani ra tow ni kom, ani ra to wa nym. 

Na te re nie Gmi ny Lisz ki funk cjo nu je 10 jed no stek OSP po -
sia da ją cych 19 po jaz dów. Gdy by przy jąć, że po zy ski wa no by co
2 la ta je den po jazd to ist nia ła by szan sa, że do da nej jed nost ki
co 20 lat wcho dził by do eks plo ata cji no wy sa mo chód. Po zwo li -
ło by to utrzy my wać w do brej go to wo ści bo jo wej cho ciaż je den
po jazd ra tow ni czo ga śni czy. Przy tej ilo ści po jaz dów eks plo ata -
cja po jaz dów prze cią ga ła by się do 30–35 lat. Ale kto z Pań stwa
chciał by jeź dzić 30 let nim sa mo cho dem? Tyl ko hob by ści. Stra -
ża cy po czę ści do nich na le żą, swo je sa mo cho dy re pe ru ją, na -
pra wia ją, do piesz cza ją. Ale to nie wy star cza, je śli się spoj rzy
w „me try kę” (do wód re je stra cyj ny) to oka zu je się, że i tak nie -
ubła ga nie przy cho dzi czas na eme ry tu rę au to zło mo wą.

P o  d z i ę  k o  w a  n i e

Skła dam szcze re po dzię ko wa nia wszyst kim lu dziom
do brej wo li za przy go to wa nie uro czy sto ści upa mięt-
nia ją cej rocz ni cę pa cy fi ka cji Ka szo wa przez hi tle row-
skie go oku pan ta w 1943 ro ku.

Szczególnie pra gnę podziękować Pań stwu: Ma rii i Sta-
ni sła wo wi Tyr ka, Ha li nie i Jac ko wi Ha ber, Bar ba rze i Jó-
ze fo wi Ko nik, Wie sła wo wi Kacz mar czyk, Ewie i Ja nu szo -
wi Tro jan,  Jolan cie i Ka zi mie rzo wi Su chan, Ha li nie i Jó-
ze fo wi Su chan, An nie i Ka zi mie rzo wi Wą sik oraz Pań-
stwu Ma ty som, sier żan to wi Woj ska Pol skie go Jó ze fo wi
Żak, Kwia ciar ni „Kry sty na”, OSP Ka szów, KGW Ka szów.

Soł tys Ka szo wa Jan Ba ran
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Roz wój mo wy u dzie ci
Roz wój mo wy i stop nio we kształ to wa nie się pra wi dło wej

ar ty ku la cji (wy mo wy) jest ści śle zwią za ny z moż li wo ścia mi słu-
cho wy mi, mo to rycz ny mi, kształ to wa niem się do mi na cji stron-
nej, a przede wszyst kim jak po twier dza ją naj now sze ba da nia
neu ro bio lo gicz ne z ak tyw no ścią le wej pół ku li mó zgu i jej prze-
wa gą w opra co wy wa niu in for ma cji ję zy ko wej.

Współ cze sna kul tu ra zdo mi no wa na przez dy na micz ny ob -
raz – wszech obec ną te le wi zję, re kla my, gry kom pu te ro we – w zna-
czą cy spo sób kształ tu je dzie cię cą per cep cję. Ob raz po wo du je sty-
mu la cję pra wej pół ku li mó zgu, ha mu jąc kształ to wa nie do mi na cji
le wej pół ku li od po wie dzial nej za ję zyk i prze twa rza nie re la cji cza-
so wych. Skut ku je to czę sto opóź nie niem roz wo ju mo wy (w skraj-
nych przy pad kach bra kiem roz wo ju mo wy), a u dzie ci mó wią cych
kło po ta mi z two rze niem wy po wie dzi i ro zu mie niem zda rzeń dzie-
ją cych się ko lej no w cza sie.

Klu czo wą umie jęt no ścią wa run ku ją cą ucze nie się ję zy ka, któ -
rą ob ser wu je my u pra wi dło wo roz wi ja ją ce go się dziec ka w 9-10
mie sią cu ży cia jest gest wska zy wa nia pal cem (dziec ko po ka zu je
przed miot pal cem wska zu ją cym). Brak te go ge stu uzna je się za ob -
jaw za bu rzeń au ty stycz nych. Przy za kłó ce niach roz wo ju przed
ukoń cze niem pierw sze go ro ku ży cia te ra pia szyb ko przy no si efek -
ty i dziec ko szyb ko wra ca na pra wi dło wą ścież kę roz wo ju.

Je że li w wie ku 2 lat dziec ko nie mó wi lub nie łą czy dwóch
wy ra zów – jest to sy gnał za bu rzeń funk cji le wej pół ku li mó zgu
wy ma ga ją cy sty mu la cji wszyst kich funk cji po znaw czych. Na le ży
pa mię tać, że czas mie dzy 2 a 4 ro kiem ży cia to okres py tań i kształ-
to wa nia się my śle nia abs trak cyj ne go, a co naj waż niej sze czas po-
wsta wa nia wię zi in te lek tu al nej mię dzy ro dzi ca mi a dziec kiem.

Nie ste ty pro ces ten nie za ist nie je bez uży cia ję zy ka, dla te go nie
moż na cze kać aż ję zyk sam się roz wi nie. Już ni gdy po tem dziec ko
nie nad ro bi te go co uzy ska ją w sa mo roz wo ju je go mó wią cy ró wie -
śni cy. Dziec ko roz po czy na ją ce te ra pię do pie ro w trze cim ro ku ży -
cia ma wie lo krot nie mniej sze szan se na opa no wa nie sys te mu ję zy-
ko we go na po zio mie prze cięt nym.

Nad mier na sty mu la cja ob ra zem te le wi zyj nym po wo du je
rów nież, że wie le dzie ci jest obu ręcz nych. Brak wy bo ru rę ki po
trze cim ro ku ży cia wska zu je wtór nie na pro ce sy za kłó co ne go roz-
wo ju. Na le ży prze pro wa dzić do kład ne ba da nie i ćwi czyć tę rę kę,
któ ra wy ko nu je ru chy pre cy zyj niej. Im wcze śniej dziec ko wy bie rze
do mi nu ją cą rę kę, tym wcze śniej bę dzie go to we do ro zu mie nia
mowy oto cze nia i sa mo dziel ne go bu do wa nia zdań gra ma tycz nie
po praw nych. Ist nie je wy so ka współ za leż ność spraw no ści rę ki i na-
rzą dów ar ty ku la cyj nych na po bu dze nie ośrod ków mo wy w le wej
pół ku li mó zgu. Do kład ne ba da nia po zio mu funk cji po znaw czych
dzie ci, u któ rych stwier dzo no opóź nio ny roz wój mo wy po ka zu ją
że brak mo wy ma ogrom ny wpływ na roz wój in te lek tu al ny
dziecka.

Wraz z ob ni że niem wie ku szkol ne go ob ni ża się rów nież wie-
ko we wy ma ga nia co do po praw nej ar ty ku la cji, czy li pra wi dło we -
go wy ma wia nia gło sek ję zy ka pol skie go. Nie ste ty pię cio lat ki do -
syć czę sto mó wią z licz ny mi sub sty tu cja mi gło sko wy mi tzn. za stę-
pu ją gło ski trud niej sze w wy mo wie, dla nich ła twiej szy mi, ale wy-
stę pu ją cy mi w sys te mie gło sek pol skich (np. sko ła za miast szko ła,
lo wel za miast ro wer). Ma my wte dy do czy nie nia z nie za koń czo-
nym lub opóź nio nym roz wo jem ar ty ku la cji (wy mo wy). Na to miast,
gdy de for mu ją wy po wia da ne przez sie bie gło ski (np. se ple nią) to
są już wa dy wy mo wy. Je śli chcie li by Pań stwo do wie dzieć się wię-
cej na ten te mat za chę cam do lek tu ry ko lej ne go nu me ru.

Ma ria Ta ba ka lo go pe da
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Dba my o bez pie czeń stwo
uczniów!

szym uczniom ka mi zel ki od bla sko we. Je ste śmy obec nie pierw-
szą szko łą w Gmi nie Lisz ki, w której wszyst kie dzie ci są wy po-
sa żo ne w ka mi zel ki od bla sko we.

Dzie ci uczęsz cza ją na zajęcia ubrane w ka mi zel ki od bla-
sko we, tak że jeżdżą w ich na wy ciecz ki. Wska za ne by ło by, aby
ro dzi ce pa mię ta li, że po zmro ku dzie ci do lat 15 ma ją obo wią-
zek po sia dać ele men ty od bla sko we, naj le piej ka mi zel ki. Z na-
szych ob ser wa cji wy ni ka, że dziec ko ubra ne w ka mi zel kę jest
bar dzo do brze wi docz ne, a tym sa mym mniej na ra żo ne na nie-
bez pie czeń stwo. Je śli w wy ni ku kon kur su „Od bla sko wa szko ła”
ro dzi ce i dzie ci zro zu mie ją, jak waż ne są ele men ty od bla sko we
w ru chu dro go wym i do sto su ją się, nie tyl ko z na ka zu ale z prze-
ko na nia, do no sze nia tych ka mi ze lek, to suk ces te go kon kur su
bę dzie stu pro cen to wy!

Or ga ni za to ra mi kon kur su są: Ma ło pol ska Wo je wódz ka Ra -
da Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go; Wy dział Ru chu Dro go-
we go Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kra ko wie; Ma ło pol ski
Ku ra tor Oświa ty w Kra ko wie; Ma ło pol ski Urząd Wo je wódz ki;
Urząd Mar szał kow ski Województwa Małopolskiego.

SP Czu łów

Szko ła Pod sta wo wa w Czu ło wie bie rze udział w kon kur-
sie „Od bla sko wa szko ła”, któ re go ce lem jest zwięk sze nie ak-
tyw no ści dy rek to rów szkół pod sta wo wych, lo kal nych władz
sa mo rzą do wych i ro dzi ców w za kre sie wy po sa że nia uczniów
w ele men ty od bla sko we.

Udział w kon kur sie da je moż li wość wy ka za nia, że szko ła
nie tyl ko uczy, ale rów nież dba o bez pie czeń stwo swo ich pod-
opiecz nych zwłasz cza w dro dze do i ze szko ły. Po nad to ce lem
ak cji jest zwró ce nie uwa gi pe da go gów, ro dzi ców i opie ku nów na
ko niecz ność kon tro lo wa nia usta wo we go obo wiąz ku ko rzy sta-
nia przez dzie ci do 15 ro ku ży cia z ele men tów od bla sko wych
i pro mo wa nia wszel kich ini cja tyw ogra ni cza ją cych za gro że nie
w ru chu dro go wym.

W na szej szko le od by ło się spo tka nie przed sta wi cie li Agen-
cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa, Po li cji w Za bie-
rzo wie, dy rek to ra, na uczy cie li oraz uczniów. Go ście wrę czy li na-
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Przed II woj ną świa to wą na uczy ciel ki zor ga ni zo wa ły ja-
seł ka w szko le w Rącz nej. Ja kież by ły to ja seł ka? Z la tar ką w re -
ku. La tar ka mia ła za stą pić gwiaz dę be tle jem ską.

Dnia 8 grud nia 1943 ro ku ge ne ral ny gu ber na tor Hans Frank
z ko le ga mi wy bra li się na po lo wa nie na za ją ce w trój ką cie Rącz na
– Je zio rza ny – Dą bro wa Szla chec ka. Nas po trze bo wa li z ki ja mi ja -
ko na gon kę. Ro bi li Bo że Na ro dze nie swo im ro dzi nom w Raj chu.
Rok póź niej ucie ka li z Wa we lu zo sta wia jąc obiad. My śmy mie li Bo -
że Na ro dze nie dwa la ta póź niej.

W cza sach twar dej ko mu ny, 26 grud nia na świę to Szcze pa na,
wie czo rem wra ca łem do ro dzi ny. By łem na gra ni cy Rącz nej i Dą -
bro wy Szla chec kiej. Za trzy ma łem się przy krzy żu. Sły sza łem śpiew
ko lęd od Je zio rzan, w Dą bro wie, Rącz nej i Wo ło wi cach. Echo nio-
sło. Po my śla łem jest Bo że Na ro dze nie.

W ro dzi nie Mó lów by ło trzech księ ży: pro boszcz na Prąd ni -
ku – mę czen nik Oświę ci mia, dwaj bra cia je zu ici – Sta ni sław i Ka-
zi mierz. Do ro dzi ców swo ich, a na szych dziad ków na świę ta przy-
jeż dżał ksiądz stry jek. Pro po no wał mi bym za śpie wał ko lę dę. Ale
ja ma ły dzi ku sek nie od wa ży łem się. Dzie ci jed nak ro sną. 

Gdy by łem w „No wo dwo ru” (Plac na Gro blach), ksiądz ka te-
che ta Jó zef Maj gier ze brał nas przed Bo żym Na ro dze niem na opła-
tek w au li – ka pli cy. Za pro po no wał mi bym za śpie wał ko lę dę.
Z por tre tów pa trzy li na nas król Jan III So bie ski, Sta ni sław Wy-
spiań ski i in ni ucznio wie tej szko ły. Za śpie wa łem „Oj ma luś ki, ma-
luś ki”. Po tem uro słem. Śpie wa łem ją przy róż nych oka zjach i w róż-
nym to wa rzy stwie. I mię dzy in ny mi z księ dzem kar dy na łem Ka-
ro lem Woj ty łą, któ ry zwykł był tekst roz bu do wy wać. Na przy kład
„A my se tak śpie wo my, śpie wo my i zi mą i wio sną. I my som wciąz
mło dzi, wciąz mło dzi, ino dziec ka ro sną”.

To praw da. Gdzie dziec ka ro sną – tam jest Bo że Na ro dze nie.

Ks. Sta ni sław Mól SJ

Ks. Sta ni sław Mól
– wspo m nienia o wi gi lii

Świą tecz ne zwy cza je
„Hi sto ria Mo ra wi cy” dra An to nie go Bo ba ka sta no wi

bo ga te źró dło in for ma cji o dzie jach ro dzin nej miej sco wo ści
au to ra. Nie ste ty, pra ca ta ni gdy nie zo sta ła opu bli ko wa na
i nie jest sze rzej do stęp na. Z bo gac twa 200 stro nic opra co-
wa nia przy po mi na my po ni żej kil ka aka pi tów do ty czą cych
zwy cza jów zwią za nych ze świę ta mi Bo że go Na ro dze nia. 

Au tor – le karz, we te ran I i II woj ny świa to wej, zwią za ny
z ru chem lu do wym dzia łacz spo łecz ny, był po sta cią wy bit ną. Po-
cho dził z Mo ra wi cy i mi mo że do ro słe ży cie spę dził po za tą
miej sco wo ścią, za cho wał do niej ży we uczu cie. Na zie mi ro dzin-
nej ka zał się tak że po cho wać.

Adam Ko wa lik

Tuż przed świę ta mi ss. Fe li cjan ki urzą dza ły szop kę be tle-
jem ską w kształ cie gro ty z fi gu ra mi świę tej ro dzi ny, anio łów, pa-
ste rzy i trzech kró li. Szop kę usta wia no na oł ta rzu św. Bar tło mie -
ja. Okres Bo że go Na ro dze nia za czy nał się pa ster ką od pra wia ną
o dwu na stej w no cy.

Na glo ria wszyst kie dzwo ny i dzwo necz ki ko ściel ne roz-
brzmie wa ły, a lud śpie wał „Wśród noc nej ci szy”. Me lo dia tej ko-
lę dy w Mo ra wi cy by ła nie co in na i nie spo ty ka na w in nych ko ścio-
łach. W cza sie Świąt Bo że go Na ro dze nia każ dy ksiądz od pra wiał
trzy msze. W dzień świąt był zwy czaj bi cia owsem w ko ściel ne go,
któ ry zbie rał jał muż nę. Nie był on z te go nie za do wo lo ny, gdyż so -
bie po su mie nie złą por cję owsa po za mia tał.

W wi lię po szczo no ca ły dzień cze ka jąc na uro czy stą wie cze-
rzę. Go spo dy ni pie kła chleb i ko ła cze. Go spo darz przy go to wy wał
ko py i krzy żyk ze sło my, na stęp nie wią zał sło mą ła wę, na któ rej
spo ży wa no po kar my. Wie cze rza skła da ła się z ziem nia ków z su-
szo ny mi śliw ka mi i ka szą z grzy ba mi. Do te go da wa no ple cion kę
„struc lę”. Przed wie cze rzą ła ma no się opłat kiem. Opłat ki przy no-
sił przed świę ta mi or ga ni sta otrzy mu jąc za to pie nięż ny da tek.

Po wie cze rzy dziew czę ta ubie ra ły drzew ko, wie sza jąc na
nim jabł ka, orze chy i pier ni ki, cza sem wie sza no świecz ki. Jed na

z dziew cząt le pi ła z ko lo ro wych opłat ków ko li sty „świat”, któ ry
wie sza no na drzew ku. Po tych za ję ciach na stę po wa ło ogól ne my -
cie twa rzy i gło wy w sza fli ku, cie płą wo dą z łu giem lub my dłem.

O go dzi nie dwu na stej w no cy wy cho dzi ła mło dzież do ko-
ścio ła na pa ster kę. W świę ta Bo że go Na ro dze nia sta rzy wy cho-
dzi li wczas ra no do ko ścio ła, a po ich po wro cie spo ży wa no śnia-
da nie z go to wa nej do mo wej kieł ba sy i zja da no ko łacz. W po łu-
dnie po po wro cie mło dzie ży z ko ścio ła z su my je dzo no obiad mię -
sny. Wie czo rem po ko la cji, zło żo nej z ka wy i ko ła czy śpie wa no
ko lę dy i pa sto rał ki.

Śpie wy te po wta rza ją ce się w świę ta, a na wet w dnie po-
wsze dnie przez ca ły okres Bo że go Na ro dze nia by ły po wszech ne.
Śpie wa no z kan ty czek, czę sto jed nak że z pa mię ci, na wet ta kie ko-
lę dy, któ rych w kan tycz kach nie by ło. Dziw nym jest, że do tąd nie
opra co wa no na le ży cie pol skich ko lęd, któ re są skar bem i pod
wzglę dem me lo dii i pod wzglę dem tre ści. W nich zna leźć moż na
sta re za byt ki ję zy ko we, zwy cza jo we, przy po mi na ją ce daw ne wie -
ki. Na le ża ło by je ze brać z ca łej Pol ski, na uko wo, ję zy ko wo i mu-
zycz nie opra co wać. By ło by to epo ko we dzie ło, nie ja ko pol skie go
epo su a in sty tu cją po wo ła ną do te go jest Pol ska Aka de mia Umie-
jęt no ści.

W okre sie świą tecz nym do świę ta Trzech Kró li jest zwy czaj
cho dze nia po ko lę dzie wie czo rem. Chłop cy wiej scy cho dzą od
cha ty do cha ty i śpie wa ją przed do mem ko lę dy, za co otrzy mu ją
pa rę gro szy ko lę dy. Cho dzą też z ru cho mą gwiaz dą, le pio ną z ko-
lo ro wych pa pie rów, we wnątrz oświe tlo ną świe cą. Cza sem cho dzą
z „tu ro niem” lub ko zą. Je den z chłop ców ubie ra na gło wę ko zią
ma skę z ru cho mym ję zy kiem po cią ga nym za sznu rek.

Do naj cie kaw sze go jed nak zda rze nia na le ży przyj ście do
cha ty szop ki kra kow skiej le pio nej z pa pie rów we dług zna ne go
ogól nie wzo ru. Z szop ką cho dzą zwy kle star si pa rob cy. To wa rzy-
szy im zwy kle ręcz na har mo nia. Przed sta wie nie z lal ka mi, ogól-
nie zna ne w Kra ko wie, nie po trze bu je bliż sze go omó wie nia.
Przed sta wie nie to in te re so wa ło sta rych, a wzbu dza ło za chwyt
u dzie ci, nie na wi dzą cych He ro da, a bo ją cych się dia bła i śmier -
ci, któ ra go za bie ra. Je że li w do mu by ła dziew czy na na wy da niu,
na za koń cze nie przy śpie wy wa no kra ko wia ka do jej imie nia
i imie nia sta ra ją ce go się. Bar dzo czę sto by ło to ro dza jem oświad-
cze nia sta ra ją ce go się o rę kę dziew czy ny.
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Gdy py ta no, czym się „róż ni li” pol scy kar dy na ło wie Ka rol
Woj ty ła i Ste fan Wy szyń ski od po wia da no: kar dy nał Woj ty ła
lu biał słu chać aneg dot ki, kar dy nał Wy szyń ski lu biał słu chać
i sam je opo wia dał.

Od da je my do rąk czy tel ni ków opis praw dzi wych, w więk szo-
ści we so łych zda rzeń, w któ rych bo ha te rem jest bło go sła wio ny Jan
Pa weł II. Gdy mu kie dyś do nie sio no, że re ko lek cjo ni sta opo wia da
żar ty, od po wie dział: – „niech się śmie ją, by le cho dzi li”. („We so łe go
daw cę Bóg mi łu je” – 2 Kor. 9,7).

Skła dam po dzię ko wa nie sio strze Ma rii Go ret ti No wak ze
Zgro ma dze nia Có rek Bo żej Mi ło ści za udo stęp nie nie naj więk szej
ilo ści opo wia dań. Skła dam po dzię ko wa nia księ żom: Eu ge niu szo -
wi Łu dzi ko wi – eme ry to wa ne mu pro bosz czo wi w Brzeź ni cy i Sta-
ni sła wo wi Świę cia ko wi pro bosz czo wi w Mni ko wie.

Ze brał ks. Sta ni sław Mól SJ

W S P R A  W I E  K O  TA

Pew nej eme ryt ce, miesz ka ją cej w po bli żu Kar me lu miesz czą-
ce go się przy uli cy Ko per ni ka w Kra ko wie, uciekł kot – prze do stał

Aneg do ty o kar dy na le
się za klasz tor ne mu ry. Pa ni po szła do sióstr, do fur ty klasz tor nej
i pro si ła o wpusz cze nie jej do ogro du, by mo gła od na leźć swo je go
ulu bień ca i przy ja cie la. 

Po nie waż po zwo le nia nie uzy ska ła, po szła z proś bą do ku rii.
Na fran cisz kań skiej spo tka ła kar dy na ła Woj ty łę, któ ry wła śnie wy-
jeż dżał sa mo cho dem (z kie row cą Jó ze fem Mu chą) na wi zy ta cję do
Dą bro wy Szla chec kiej. Ko bie ta, pła cząc, przed sta wi ła swój kło pot.
Ksiądz kar dy nał za brał ją do sa mo cho du i po je cha li do klasz to ru
Sióstr Kar me li ta nek Bo sych.

Kar dy nał za dzwo nił do fur ty, po chwi li ode zwa ła się sio stra:
„W ja kiej spra wie pan tu przy szedł?”. „W spra wie ko ta” – od po-
wie dział kar dy nał. „Pan osza lał! W spra wie ko ta? Nie daw no by ła tu
ko bie ta w tej spra wie, a te raz pan chce wejść za mu ry klasz tor ne?
Tu jest klau zu ra i nikt ob cy nie ma tu wstę pu” – wy ja śni ła sio stra.
„Ale ja je stem kar dy nał Ka rol Woj ty ła, pro szę mnie wpu ścić”.

Na tych miast sio stra za dzwo ni ła w du ży dzwon i zbie gły się
wszyst kie sio stry, by przy wi tać pa ste rza, któ ry ka zał ko bie cie po-
szu kać ko ta – sam w tym cza sie pro wa dził ser decz ną roz mo wę
z kar me li tan ka mi. Po chwi li wła ści ciel ka ko ta zna la zła swo je go
ulu bień ca i po dzię ko wa ła księ dzu kar dy na ło wi za po moc. A sio stry
po pro si ły o bło go sła wień stwo, po czym uda ły się do swo ich za jęć.

s. Ma ria Go ret ti No wak, Mo je spo tka nia z Oj cem

„Pil nuj cie mi tych zna ków”
Fun da cja Szla ki Pa pie skie zo sta ła po wo ła na w 2003 ro -

ku, jesz cze za ży cia Ja na Paw ła II. Jej ce lem by ło speł nie nie
proś by Oj ca Świę te go wy po wie dzia nej w No wym Tar gu
w 1979 ro ku – „Pil nuj cie mi tych zna ków”.

Fun da cja dzia ła pod ho no ro wym pa tro na tem księ dza kar-
dy na ła Sta ni sła wa Dzi wi sza. Zaj mu je się do ku men to wa niem
tras prze mie rza nych przez księ dza kar dy na ła
Ka ro la Woj ty łę oraz pro pa go wa niem idei wę d-
ro wa nia po łą czo ne go z dusz pa ster stwem tu ry-
stycz nym. Szla ki Pa pie skie w Pol sce przy czy nia -
ją się do pro mo cji miejsc w któ rych po wsta ły.

Gdy Jan Pa weł II od szedł do Do mu Oj ca,
dzień po po grze bie czy li 9 kwiet nia 2005 ro ku,
uro dzo ny w Rącz nej je zu ita Sta ni sław Mól
zwró cił się ów cze sne go pro bosz cza księ dza Woj-
cie cha Gło wy z pro po zy cją umiesz cze nia
w przed sion ku ko ścio ła mar mu ro wej ta bli cy
na stę pu ją cej tre ści „W dniu 24 ma ja 1971 r., na
fun da men tach przy ka pli cy Po smy siów -Gru ców
sta nął Ks. Kard. Ka rol Woj ty ła i po wie dział
Rącz nia nom: Nie lę kaj cie się, je stem z Wa mi”.

Ksiądz Woj ciech Gło wa po mysł po chwa lił i rów no cze śnie
za pro po no wał je go po sze rze nie, że by to by ła nie tyl ko ta bli ca,
ale i ka pli ca w ko ście le, bo jest ta ka do tąd nie wy ko rzy sta na. Pro-
po no wa ny tekst zo stał do dat ko wo już dwu krot nie po sze rzo ny:

Ja ko Na miest nik Chry stu sa pro wa dził Ko ściół Bo ży
w la tach 1978-2005

Be aty fi ko wa ny w Rzy mie 1 ma ja 2011 r.
Ka no ni zo wa ny w Rzy mie 27 kwiet nia 2014 r.

Świę ty Jan Pa weł II Pa pież

W Rącz nej znaj du ją się nie kwe stio no wa ne do wo dy po by -
tu księ dza kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły w dniu 24 ma ja 1971 ro ku.
Mó wi o tym ży wa pa mięć ży ją cych. Są zdję cia. Mó wi o tym ka-
pli ca z 1929 ro ku, któ ra by ła przed mio tem prze śla do wa nia przez

Pol skę Lu do wą w 1970 ro ku gdy wstrzy ma no dal szą bu do wę za-
cho wa nych do dziś fun da men tów pod za da sze nie. Mia ło ono
chro nić lu dzi przed desz czem i śnie giem. Gdy od ma wia no po-
zwo le nia na bu do wę, lu dzie w cią gu jed nej no cy zbu do wa li fun-
da men ty. Wła dza lu do wa do wie dzia ła się o bu do wie i ją wstrzy-
ma ła gro żąc wła ści ciel ce grun tu po szczu ciem psem.

O tym wy da rze niu zo stał po wia do mio ny kar dy nał Ka rol
Woj ty ła. W ra mach wi zy ta cji ka no nicz nej pa ra fii Lisz ki przy był
do Rącz nej dla po krze pie nia serc skrzyw dzo nych. Przy był w ob-

sta wie pię ciu księ ży i dwóch za kon nic. Rącz nia-
nie na to spo tka nie przy szli ma so wo.

Gdy na de szły la ta osiem dzie sią te, Je zio rza-
nie dla sie bie i Rącz nia nie dla sie bie, przy stą pi li
na tych miast do bu do wy ko ścio łów. A za chę cał
nas do te go me tro po li ta ar cy bi skup Sta ni sław
No wak z Je zio rzan, któ ry w cza sie lat swo jej po-
słu gi ery go wał w Ar chi die ce zji Czę sto chow skiej
127 pa ra fii.

W tym wła śnie miej scu, przy ka plicz ce
Gru ców -Po my siów zro bi li śmy „Ogró dek” na
Szla ku Pa pie skim „Nie lę kaj cie się”, któ ry po-
wstał w 2010 ro ku. Na to miast w ko ście le pa ra-
fial nym „Okno”, któ re zo sta ło otwar te w dniu
be aty fi ka cji Ja na Paw ła II. Ca ły szlak pro wa dzi

dro ga mi, któ ry mi wę dro wał kar dy nał Ka rol Woj ty ła. Roz po czy -
na się na Sal wa to rze przy ka pli cy świę tej Mał go rza ty. Uli cą Księ-
cia Jó ze fa pro wa dzi do Pie kar pod fi gur kę Mat ki Bo skiej na co-
ko le przy pa ła cu, gdzie tak że był ksiądz kar dy nał 24 ma ja 1971
ro ku. Da lej przez Rącz ną, Czer ni chów, Brzeź ni cę, Mar cy po rę bę
i Bę czyn pro wa dzi do sank tu arium w Kal wa rii Ze brzy dow skiej.

Dro gi tu ry sto, piel grzy mie, w ko ście le w Rącz nej masz do
zwie dze nia ka pli cę „Okno”, z któ re go spoj rzy na Cie bie pa pież
mi stycz ny. Obok ka plicz ki jest ogró dek kar dy na ła Woj ty ły. Tu
masz oka zję usiąść, gdzie on sie dział 24 ma ja 1971 ro ku. Niech
ta piel grzym ka po bu dzi Cię do re flek sji nad tym co prze mi ja
i tym, co trwa wiecz nie.

Ks. Sta ni sław Mól SJ
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Po po nad dwu dzie stu la tach gru pa za pa leń ców uda nie re -
ak ty wo wa ła dzia łal ność Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Mo ra-
wi cy. Dzi siaj choć jed nost ka nie po sia da peł ne go wy po sa że nia,
to two rzy ją ze spół do brze wy szko lo nych stra ża ków.

W ma ju 2011 ro ku od by ło się nie for mal ne ze bra nie z ini cja ty -
wy soł tys Mo ra wi cy Ma rii Fran kow skiej, pod czas któ re go kil ka osób
po par ło po mysł re ak ty wo wa nia nie dzia ła ją cej od 1991 ro ku Ochot-
ni czej Stra ży Po żar nej. Do li sto pa da trwa ły żmud ne pro ce du ry
zwią za ne z for mal nym roz po czę ciem dzia łal no ści. Tuż przed re je -
stra cją w Kra jo wym Re je strze Są do wym zwo ła ne zo sta ło wal ne ze-
bra nie, pod czas któ re go pra wie dwu dzie stu ochot ni ków pod ję ło nie-
zbęd ne uchwa ły i wy bra ło wła dze sta tu to we – wspo mi na pre zes
OSP Mo ra wi ca Ma riusz Ką cik. Wi ce pre ze sem OSP zo stał wy bra ny
Mi chał Szczu ka, na czel ni kiem – Mie czy sław Rysz ka, skarb ni kiem
– soł tys Mo ra wi cy Ma ria Fran kow ska, a se kre ta rzem – Iwo na We-
so łow ska.

Jesz cze w tym sa mym ro ku dru ho wie zor ga ni zo wa li fe styn
stra żac ki z licz ny mi atrak cja mi, w któ rym wzię ło udział po nad
pięć set osób. Je go pod sta wo wym ce lem by ło dać miesz kań com wy-
raź ny prze kaz, że roz po czę li śmy dzia łal ność. Fe styn – mi mo bra ku
do świad cze nia w or ga ni zo wa niu ta kich im prez -oka zał się wiel kim
suk ce sem or ga ni za cyj nym – mó wi sołtys Ma ria Fran kow ska. 

Stra ża cy z Mo ra wi cy na po cząt ku swo jej dzia łal no ści nie po-
sia da li żad ne go wy po sa że nia. W 2012 ro ku wzię li udział w Gmin-
nych Za wo dach Spor to wo -Po żar ni czych w Kry spi no wie w wy po-
ży czo nych ubra niach i sprzę cie po żar ni czym z OSP Mni ków, OSP
Czu łów i OSP Rącz na. Do za wo dów ćwi czy li na sprzę cie bę dą cym
na wy po sa że niu OSP Czu łów. Mi mo tak trud nych wa run ków, dru-
ho wie z Mo ra wi cy za ję li w tych za wo dach ho no ro we przed ostat-
nie miej sce.

Do pie ro po za wo dach w OSP Mo ra wi ca po ja wi ły się pierw-
sze ubra nia ko sza ro we ufun do wa ne przez Zyg mun ta Fran kow skie -
go, a ko lej ne prze ka za li dru ho wie z Mni ko wa.

W ma ju 2012 ro ku do OSP Mo ra wi ca tra fił prze ka za ny z Pań-
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kra ko wie uży wa ny lek ki sa mo chód
tech nicz ny. Je go do sto so wa nie do pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo
– ga śni czych wspo mógł fi nan so wo pro boszcz mo ra wic kiej pa ra fii
ksiądz Wła dy sław Pal mow ski, a uży wa ną ra dio sta cję prze ka za ła
OSP Mni ków. Z po mo cą przy szedł
tak że wła ści ciel za kła du gar ma że-
ryj ne go „U Ję dru sia” An drzej Kru-
piń ski, któ ry za kwo tę 5.000 zł sfi-
nan so wał za kup ubrań ochron nych
prze ciw owa dom, bu tów i rę ka wic
stra żac kich. Fir ma TM Tech no lo gie
ufun do wa ła dwa ubra nia ga lo we za
po nad 1.000 zł. Na to miast Wójt
Gmi ny Lisz ki sfi nan so wał za kup
dwóch hy dro ne tek, trzech tłu mic,
rę ka wic ochron nych i jed ne go heł -
mu ochron ne go.

W bie żą cym ro ku wła ści ciel
za kła du gar ma że ryj ne go „U Ję dru-
sia” do fi nan so wał za kup sys te mu
se lek tyw ne go po wia da mia nia alar-
mo we go i w mar cu z chwi lą je go in-
sta la cji w jed no st ce stra ża cy mo gli

uczest ni czyć w ak cjach ra tow ni czo – ga śni czych. Ko lej ny spon sor
Ro bert Her jan kwo tą 1.100 zł do fi nan so wał za kup spa li no wej pi-
lar ki do drew na, a TM Tech no lo gie za kup ra dio te le fo nu za 900 zł.
Do ta cję na za kup sprzę tu w wy so ko ści 6.700 zło tych prze ka zał
Wójt Gmi ny Lisz ki Wacław Kula, a w li sto pa dzie prze zna czył ko-
lejne 8.000 zło tych na za kup spe cja li stycz nej pom py szla mo wej,
któ ra zo sta nie za ku pio na jesz cze w tym ro ku.

Dzię ku je my wszyst kim dar czyń com, bez ich po mo cy nie mo -
gli byśmy tak szyb ko roz po cząć na szej dzia łal no ści. Dzię ku je my tak -
że miesz kań com za prze ka za nie dla nas 1 % swo je go po dat ku – dla
nas to ogrom ne wspar cie – pod kre śla pre zes Ma riusz Ką cik.

Nie ste ty pro blem jest brak moż li wo ści ko rzy sta nia z na szej re-
mi zy w sta rym bu dyn ku w cen trum so łec twa, po nie waż od wie lu lat
miesz ka w niej dzi ka lo ka tor ka. Po czy ni li śmy już kro ki praw ne by
od zy skać nasz obiekt. Na szczę ście w kwiet niu br. ksiądz pro boszcz
Wła dy sław Pal mow ski prze ka zał stra ża kom w bez płat ne użyt ko-
wa nie dwa po miesz cze nia na te re nie bu dyn ków pa ra fial nych oraz
za da szo ne po miesz cze nie go spo dar cze z prze zna cze niem na ga raż,
w któ rym stoi nasz sa mo chód – do da je Ma ria Fran kow ska.

Dzi siaj w OSP Mo ra wi ca ak tyw nie dzia ła pięt na stu dru hów
po sia da ją cych pod sta wo we prze szko le nie z za kre su pro wa dze nia
ak cji ra tow ni czo – ga śni czych. Wspie ra ich ak tyw nie po nad dzie-
sięć osób. Dzia ła ją ce w jed no st ce pa nie ukoń czy ły kurs kwa li fi ko-
wa nej po mo cy me dycz nej. Bio rąc pod uwa gę licz bę człon ków
i ukoń czo nych szko leń, to bez wąt pie nia jed na z naj le piej wy szko-
lo nych OSP w na szej gmi nie. Swo ją wie dzę i zdo by te umie jęt no ści
dru ho wie wy ko rzy sta li już w po nad dwu dzie stu ak cjach ra tow ni czo
ga śni czych. Wspól nie z dru ha mi z OSP Rącz na za bez pie cza li śmy
or ga ni za cję Gmin nych Do ży nek w Rącz nej i po raz pierw szy by li -
śmy or ga ni za to rem Gmin nych Za wo dów Spor to wo Po żar ni czych,
któ rych wiel ki mi zwy cięz ca mi oka za li się dru ho wie OSP Ka szów.
Co praw da za ję li śmy w nich ostat nie miej sce, ale mie li śmy pro blem
z mo to pom pa mi – mó wi Ka ta rzy na Iz deb ska, któ ra za an ga żo wa -
ła się w dzia łal ność mo ra wic kiej OSP.

Przed na mi jesz cze wie le pra cy i wy zwań. Nie zbęd ny jest sa-
mo chód bo jo wy ze zbior ni kiem na wo dę – wte dy bę dzie my mo gli
sa mo dziel nie pro wa dzić ak cje ga śni cze. Sa mo dziel nie bę dzie nam
bar dzo trud no po zy skać ta ki po jazd, bo wiem za kup na wet uży wa-
ne go sa mo cho du jest po za na szy mi moż li wo ścia mi fi nan so wy mi.
Chce my za ku pić tak że nie zbęd ny sprzęt do ra tow nic twa me dycz-
nego, ma my rów nież na dzie ję, że zno wu – po po nad dwu dzie stu
la tach – za wy je sy re na stra żac ka w Mo ra wi cy – mó wi Ma riusz
Kącik.

TAŁ

Suk ces or ga ni za cyj ny
w Mo ra wi cy
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„Ka szo wian ka” do sko na le so bie ra dzi w V li dze pił ki noż-
nej. Be nia mi nek za koń czył se zon na wy so kim trze cim miej scu
nie prze gry wa jąc żad ne go me czu w run dzie je sien nej. Ze spół
po ko nał na wet w wiel kim sty lu 1: 0 li de ra „No wą Pro szo wian -
kę”. Pił ka rze z Ka szo wa stra ci li naj mniej bra mek spo śród
wszyst kich dru żyn i w tym ran kin gu pro wa dzą.

Awans w po przed nim se zo nie do V li gi i obec ne wy ni ki to za-
słu ga usta bi li zo wa ne go skła du dru ży ny, któ ra z drob ny mi zmia na -
mi gra od trzech lat. Mo że my się po chwa lić sa mo dy scy pli ną za wod-
ni ków i do pa so wa niem tak ty ki gry pod czas każ de go me czu. Du ży
wkład w na sze suk ce sy ma tre ner Woj ciech Pi tu ła pro wa dzą cy ze-
spół od trzech lat. Sys te ma tycz ne tre nin gi trzy ra zy w ty go dniu są
pod sta wą na sze go suk ce su. Nie bez zna cze nia jest wiel kie za an ga-
żo wa nie każ de go z na szych za wod ni ków – mó wi pre zes „Ka szo-
wian ki” Grze gorz Sten zel. 

Wy wal czo ny w po przed nim se zo nie awans przez ka szow ski
klub to wiel ka ra dość i du ma za wod ni ków i ki bi ców, ale tak że
znacz nie wię cej obo wiąz ków i więk sze kosz ty pro wa dze nia roz-
gry wek. „Ka szo wian ka” jest trze cią dru ży ną w na szej gmi nie, któ -
ra tak wy so ko awan so wa ła w roz gryw kach i obec nie jest naj lep-
szym ze spo łem w gmi nie. Chce my jak naj dłu żej utrzy mać się na
tym po zio mie roz gry wek – do da je Grze gorz Sten zel. Wy wal czo ny
przez Ka szow ski klub awans zmo bi li zo wał tak że ki bi ców, któ rzy
gra jąc na bęb nie i śpie wa jąc moc no do pin gu ją swo ich ulu bień ców
do gry.

W dru ży nie gra ją: bram ka rze – Mi chał Wol ski, Ma te usz Ma -
łek, obroń cy – Szy mon Że la sko, Da wid Kra sny, To masz Sen dor,
Ro bert Sta nu la, Mar cin Krom ka, Woj ciech Pi tu ła, po moc ni cy – Ka -
rol Haj to, Pa tryk Ko smal, Bar tosz Zon tek, Sła wo mir Ku śmier czyk,
Pa weł Sie radz ki, To masz Ar ma tys, Ka rol Ma dej, Younes Ob rir,
 Damian Sto lar ski, Da niel Ła tak, na past-
ni cy – Da niel Go czał (ka pi tan dru ży ny),
Da niel Su chan, Mi chał Su chan, Jan Tro-
 jan.

Do roz gry wek w V li dze „Ka szo-
wian ka” wy naj mu je od płat nie sta dion od
klu bu „Zwie rzy niec ki”, bo wiem bo isko
w Ka szo wie w obec nym sta nie nie zo sta -
ło do pusz czo ne do pro wa dze nia me czy
na tym po zio mie. Dzia ła cze klu bo wi
chcą do pro wa dzić obec ne bo isko do ta-
kie go sta nu, by me cze w przy szłym se zo-
nie roz gry wać już u sie bie. Dzię ki wspar-
ciu spon so rów uda ło się już za ku pić szat-

nię kon te ne ro wą dla dwóch dru żyn oraz do pro wa dzić do niej bie-
żą cą wo dę i ener gię elek trycz ną. By spro stać wy ma ga niom mu si
zo stać jesz cze utwar dzo ny par king i od gro dzo ny sek tor ki bi ców
od szat ni i wyj ścia za wod ni ków na bo isko. Drob nej re no wa cji mu -
si zo stać pod da na mu ra wa bo iska. 

Wszyst kie pra ce mu si my sfi nan so wać wła sną pra cą i wspar-
ciem spon so rów. Otrzy my wa na z Gmi ny Lisz ki do ta cja star cza nam
tyl ko na bie żą cą dzia łal ność, a chwi la mi na sza ka sa świe ci pust ka -
mi, bo wiem z chwi lą na sze go awan su zde cy do wa nie zwięk szy ły się
na sze opła ty sę dziow skie oraz pła ci my za wy na jem bo iska do roz-
gry wek w Kra ko wie. Pro wa dzi my tak że dwie dru ży ny mło dzie żo we,
w któ rych tre nu je pra wie czter dzie stu adep tów pił kar stwa pod
okiem tre ne ra Woj cie cha Pi tu ły i Ro ber ta Sta nu li. Sta ra my się
z mło dzie żą pro wa dzić tre nin gi dwa ra zy w ty go dniu. Te raz zi mą
bę dzie my tre no wać na ha li spor to wej w Lisz kach, a za ko rzy sta nie
z niej mu si my pła cić. Na kła da nych na na sze klu by spor to we opłat
zu peł nie nie ro zu miem – naj pierw otrzy mu je my do ta cje z Gmi ny,
a póź niej pła ci my Gmi nie za wy na jem ha li… – pod kre śla Grze-
gorz Sten zel.

Ca łe szczę ście, że klub wspie ra ją spon so rzy, któ rzy nie tyl ko
po mo gli sfi nan so wać za kup szat ni kon te ne ro wej, ale tak że po nad
trzy dzie ści stro jów dla mło dzie ży i no wych bra mek. Przed dzia ła-
cza mi klu bo wy mi stoi jesz cze jed no wiel kie wy zwa nie – urzą dze-
nie no we go bo iska pił kar skie go. Prze zna czo ny pod nie te ren zo s-
tał już wy pro fi lo wa ny dzię ki środ kom prze zna czo nym z fun du szu
so łec kie go (czę ści bu dże tu Gmi ny Lisz ki o roz dzia le któ re go de cy-
du ją miesz kań cy so łectw). Sta ra my się o po zy ska nie środ ków na
war stwę tłucz nia, na któ rej po ło żo ne zo sta nie od wod nie nie. Wte dy
bę dzie my mo gli przy stą pić do prac zwią za nych z wierzch nią war-
stwą bo iska i po sia niem mu ra wy. Chce my jak naj szyb ciej do pro wa-
dzić do otwar cia no we go bo iska, bo wiem na sze obec ne jest czę sto
pod ta pia ne pod czas ulew. Nie ste ty bę dzie to dla nas bar dzo trud ne
i kosz tow ne przed się wzię cie – stwier dza Grze gorz Sten zel. (TAŁ)

Suk ces pił ka rzy z Ka szo wa

Po ma ga ją uczniom
w Afry ce

pła ce nie 10 zło tych mie sięcz nie cze sne go. Aby wes przeć szko łę
fi nan so wo wy my śli li śmy czte ry dzia ła nia, aby zdo być pie nią dze
na pod ręcz ni ki dla dzie ci z Ma tha re Li ght. A oto one: wiel ka
zbiór ka su row ców wtór nych; „świn ka peł na zło tó wek”; „cia s-
tecz ko z nut ką”; „gieł da sta ro ci”.

W trak cie re ali za cji pro jek tu otrzy ma li śmy od dy rek to ra
szko ły w Ma tha re Li ght pro fi le dzie ci, któ re szcze gól nie wy ma-
ga ją po mo cy z uwa gi na trud ną sy tu ację ro dzi ny. Ro dzi ce na-
szych uczniów i na uczy cie le po sta no wi li wes przeć te dzie ci
 finan su jąc ich na ukę. W po moc dla szko ły w Ma tha re Li ght włą-
czy ły się rów nież Szko ły Pod sta wo we w Mo ra wi cy i w Kry spi no-
wie.

Kry sty na Kru szew ska

Szko ła Pod sta wo wa w Czu ło wie z ini cja ty wy Ko ła Przy-
rod ni cze go re ali zu je pro jekt „Je sień z Ma tha re Li ght - pod-
ręcz ni ki dla dzie ci z Afry ki”. Jest to na sza od po wiedź na
przej mu ją cy list ja ki otrzy ma li śmy od Po lki, któ ra uczy w tej
szko le ja ko wo lon ta riusz ka. 

Do wie dzie li śmy się, że w tej szko le bra ku je wszyst kie go.
W kla sach są po jed nym lub dwa pod ręcz ni ki. Wie le dzie ci
w ogó le nie cho dzi do szko ły po nie waż ro dzi ców nie stać na za-
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Dzień Pa tro na, uro czy stość świę te go Ja na Kan te go, naj-
waż niej sze świę to w Ze spo le Szkół w Lisz kach w tym ro ku miał
wy jąt ko wy cha rak ter. Świę to wa nie tra dy cyj nie roz po czę li śmy
od uro czy stej mszy świę tej od pra wio nej przez pro bosz cza li-
siec kiej pa ra fii ks. Wła dy sła wa Szy mo nia ka. Opra wę mu zycz -
ną mszy świę tej za pew nił chór szkol ny kie ro wa ny przez Ja na
Ko wal czy ka. Oko licz no ścio we ka za nie wy gło sił ks. Ar tur No-
wo ry ta. 

W ka za niu przy po mniał o cno tach ja ki mi wy róż niał się św.
Jan Kan ty. A są to: pra co wi tość, uczci wość, do broć, mą drość, mi ło-
sier dzie i wia ra. Ty le do sko na ło ści w jed nym czło wie ku. Mo że my
być dum ni, że oso ba tak za cne go świę te go jest na szym wzo rem,
pa tro nem i orę dow ni kiem. Po za koń cze niu mszy świę tej, zgod nie
z wie lo let nią tra dy cją, ucznio wie klas pierw szych, za rów no szko -
ły pod sta wo wej jak i gim na zjum zło ży li ślu bo wa nie na sztan dar
po twier dza ją ce ich przy ję cie do spo łecz no ści szkol nej Ze spo łu
Szkół w Lisz kach. Dzia ło się to w bez po śred niej bli sko ści od no-
wio ne go wła śnie ob ra zu przed sta wia ją ce go św. Ja na Kan te go. War -
to nad mie nić, że wi ze ru nek św. Ja na Kan te go znaj du ją cy się na na-
szym szkol nym sztan da rze zo stał za czerp nię ty z te go wła śnie ob-
ra zu. 

Dal sza część ob cho dów świę ta pa tro na od by ła się na ha li
spor to wo -wi do wi sko wej na szej szko ły. W jej pro gi w tym dniu za-
wi ta ła bar dzo du ża licz ba wy jąt ko wych go ści. Wy jąt ko wi by li wszy -
scy: na si ucznio wie, ro dzi ce, dziad ko wie, na uczy cie le za rów no
obec ni jak i eme ry to wa ni, pra cow ni cy szko ły. Swo ją obec no ścią
za szczy cił nas Za stęp ca Wój ta Gmi ny Lisz ki Pa weł Li pow czan, rad -
ni Gmi ny, a tak że ks. Wła dy sław Szy mo niak oraz wie le osób na-
zwa nych przez nas przy ja ciół mi szko ły.

Wspo mnia na wy jąt ko wość te go dnia po le ga ła m. in. na tym,
że w tym gro nie czcząc po stać na sze go pa tro na św. Ja na Kan te go,
dzię ku jąc mu za je go po moc, opie kę i opatrz ność chcie li śmy po-
dzię ko wać tak że na szym przy ja cio łom za ca łe do bro, któ re z ich
stro ny spo tka ło nas w mi nio nym ro ku. Po raz pierw szy wrę czy li -
śmy na sze szkol ne wy róż nie nia za dłu go let nią po moc i życz li wość.
Owe wy róż nie nie to od zna ka „Przy ja ciel Szko ły im. św. Ja na Kan-
te go w Lisz kach”. Od te go ro ku bę dzie ona przy zna wa na cy klicz-
nie ja ko je den z ele men tów do brej, szkol nej tra dy cji. Wy róż nie nie
to jest uho no ro wa niem osób, któ re przez wie le lat w szcze gól ny
spo sób po ma ga ły i po ma ga ją nam w re ali za cji na szej mi sji. Jak że
praw dzi wy mi w tym miej scu sta ją się sło wa rzym skie go fi lo zo fa
Epik te ta: „To nie skarb jest przy ja cie lem lecz przy ja ciel skar bem”.
Ta ki wła śnie cy tat zna lazł się w cen tral nym miej scu sce no gra fii
pod czas uro czy sto ści.

Te go rocz ne od zna ki zo sta ły przy zna ne: księ dzu pra ła to wi Ja-
no wi Sa li, księ dzu pro bosz czo wi Wła dy sła wo wi Szy mo nia ko wi,
Wój to wi Gmi ny Lisz ki Wa cła wo wi Ku li, Skarb nik Gmi ny Lisz ki Jó-
ze fie Urban, kie row nik GZE AS Mał go rza cie Ba ster -Bu dzia szek,
Ali nie Świa dek, soł ty so wi wsi Lisz ki Jó ze fo wi Ko wa li ko wi, Bar ba-
rze i Ro ber to wi Gir kom, Bo gu sła wie i Ja nu szo wi Krom kom, Ag-
niesz ce i Sta ni sła wo wi Sku ciń skim, Kry sty nie i Ada mo wi So wiń-
skim, Ja nu szo wi Stecz ko, Ewie i Ja nu szo wi Tro ja nom, Da nu cie
i Ada mo wi Wą si kom, He le nie i Jó ze fo wi Wil kom, Ja ni nie i Jó ze fo -
wi Za bo row skim. 

Li sta osób wspie ra ją cych na sze dzia ła nia jest o wie le bo gat-
sza. W ostat nim cza sie wspie ra ły nas tak że na stę pu ją ce oso by: Jo-
lan ta i An drzej Ko wa lik, Iza be la i Syl wia Dyr da, An ge li ka i Krzysz-
tof Sa bu ra, Mar ta i Woj ciech Stecz ko, Jo lan ta i Se ba stian Ro sek,
An na i Ka zi mierz Wą sik, Re na ta i Ja nusz Wą sik, Ali cja i Zbi gniew
Ty ra ła, Ma ria Pre ne ta, Mag da le na i To masz Przy byl scy, Bar ba ra
i Wła dy sław Przy byl scy, Pa weł Miś, Bar ba ra Wierz bow ska, Mał go-
rza ta Ka pu sta, Da nu ta i Sta ni sław Cze ka jo wie, Bar ba ra i Wła dy-
sław Wo lar ko wie, Bo gu sław So be sto, Bo gu sła wa Sto pa, Mał go rza -
ta i Mar cin Gron dal scy, Ma ciej Ko sy carz, Jó zef Ba ran, Szy mon Ja-
ś ko wiak, An na i Sta ni sław Mą dry, Bar ba ra Nę dza, Ta de usz Pła tek,
Aga ta i Piotr Lo rek, Adam Wierz choś, Re na ta i Wie sław Wla zło
oraz Ma rek Bu czek.

W swo im prze mó wie niu Dy rek tor Ze spo łu Szkół Da riusz
Jach dzię ku jąc wszyst kim na szym dar czyń com za życz li wość i po -
moc, wy ra ził tak że na dzie ję, że w ko lej nych la tach nie za brak nie
osób, któ re bę dzie my mie li za szczyt od zna czyć. Po trze bu je my
wspar cia wie lu osób aby móc re ali zo wać bar dzo po ży tecz ne pro-
jek ty, któ re ma ją na ce lu do bro i roz wój na szych uczniów. 

Te go dnia nie tyl ko my wrę cza li śmy od zna cze nia. Na szą szko -
łę spo tkał wiel ki za szczyt i wy róż nie nie. Za dłu go let nią opie kę nad
miej sca mi pa mię ci w Lisz kach i za kul ty wo wa nie pa mię ci o lu-
dziach i wy da rze niach zwią za nych z trud ną hi sto rią na szej miej -
sco wo ści na sza Szko ła zo sta ła od zna czo na Zło tym Me da lem Opie-
ku na Miejsc Pa mię ci Na ro do wej. Ce re mo nia ło wi prze wod ni czył
Se kre tarz Wo je wódz kie go Ko mi te tu Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę-
czeń stwa Mar cin Ta ta ra. Me dal zo stał przy pię ty do szkol ne go
sztan da ru, na to miast cer ty fi kat po twier dza ją cy przy zna nie me da -
lu pod pi sa ny przez Prze wod ni czą ce go Ra dy Ochro ny Pa mię ci
Walk i Mę czeń stwa prof. Wła dy sła wa Bar to szew skie go bę dzie
umiesz czo ny w ga blo cie na szkol nym ko ry ta rzu. Pod czas uro czy -
sto ści od zna czo ne zo sta ły tak że oso by pry wat ne z te re nu na szej
gmi ny. Srebr ne Me da le Opie ku na Miejsc Pa mię ci Na ro do wej
otrzy ma ły pa nie: Jó ze fa Fu nek z Li szek, An na Ko zioł z Pie kar i Lu-
cy na Po pra wa z Li szek. Pod czas nada nia me da li miał miej sce bar-
dzo wzru sza ją cy mo ment – An na Ko zioł od czy ta ła wiersz wła s-
ne go au tor stwa o pięk nie zie mi oj czy stej, któ ry po ru szył ser ca
wszyst kich obec nych na uro czy sto ści. 

Po ce re mo niach zwią za nych z od zna cze nia mi na sce nie za-
pre zen to wa li się na si ucznio wie. Wy stęp gru py fle ci stów z kla sy
pią tej Szko ły Pod sta wo wej przy go to wa nych przez Ane tę Ko wa lik,
mon taż słow ny za pre zen to wa ny przez uczniów kla sy pierw szej
Szko ły Pod sta wo wej z od tań cze niem „Kra ko wia ka” przy go to wa ny
przez Jo an nę Ja sio łek spo tkał się z du żym aplau zem ze bra nej pu -
blicz no ści. Ostat nim ofi cjal nym ak cen tem uro czy sto ści Dnia Pa t-
ro na Szko ły, był uro czy sty kon cert szkol ne go chó ru pod dy ry gen-
tu rą Ja na Ko wal czy ka, de dy ko wa ny wszyst kim obec nym na uro-
czy sto ści go ściom. 

Po uro czy sto ści za pro sze ni go ście uda li się na obiad zor ga-
ni zo wa ny przez Ra dę Ro dzi ców. Pra gnie my tak że po dzię ko wać za
ob da ro wa nie nas przez księ dza pro bosz cza Wła dy sła wa Szy mo-
nia ka wy so kiej kla sy mi kro fo na mi oraz pił ka mi. Szcze rze wie rzy -
my że wy rzą dzo ne do bro wra ca do czło wie ka z po dwój ną si łą i jest
źró dłem szczę ścia, i po myśl no ści.

Dy rek tor Ze spo łu Szkół pra gnie ser decz nie po dzię ko wać na -
uczy cie lom, pra cow ni kom szko ły, Ra dzie Ro dzi ców, uczniom oraz
wszyst kim oso bom bez któ rych uro czy stość nie mo gła by być tak
wspa nia łym wy da rze niem. 

Krzysz tof Mi cał, Da riusz Jach

Wy jąt ko wa uro czy stość
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Na za pro sze nie Kan ce la rii Pre zy den ta RP, de le ga cja Gim-
na zjum w Mni ko wie po raz ko lej ny wy je cha ła do War sza wy, by
uczest ni czyć w pięk nej, pań stwo wej uro czy sto ści z udzia łem
pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go – zło że niu wień ców
pod po mni kiem księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go. Szko łę re pre-
zen to wał po czet sztan da ro wy, prze wod ni czą cy klas IA i IC oraz
Re na ta Ga los i Janusz Kleś ta.

W 200. rocz ni cę bo ha ter skiej śmier ci na sze go pa tro na w Bi-
twie Na ro dów pod Lip skiem, pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski
otwo rzył wy sta wę „Ksią żę Jó zef Po nia tow ski w Bi twie Na ro dów
pod Lip skiem” w Mu zeum Woj ska Pol skie go, któ rą mie li śmy oka -
zję obej rzeć. Na pla cu przy pa ła cu pre zy denc kim, pre zy dent wraz
z za pro szo ny mi go ść mi uczcił pa mięć wiel kie go wo dza.

„Ksią żę Po nia tow ski był czło wie kiem wy bit nym. Wy bit nym
woj sko wym, ale tak że świet nym or ga ni za to rem, ad mi ni stra to rem.
Był ów cze snym mi ni strem wojsk pol skich, czło wie kiem, któ ry po-
tra fił my śleć stra te gicz nie. Jest więc ksią żę po sta cią nie tu zin ko wą,
war tą sta łe go przy po mi na nia, bo je go do ro bek, po sta wa ży cio wa,
a tak że czy sto woj sko wa po win ny słu żyć nam współ cze snym, a po
upły wie 200 lat jest na dal wzor cem pol skie go ho no ru. Ksią żę Po-
nia tow ski jest też sym bo lem fan ta zji, ta kiej ka wa le ryj skiej, któ ra łą-
czy ła od wa gę żoł nie rza i ra dość ży cia. Jed no cze śnie był też czło wie-

kiem nie sły cha nie od po wie dzial nym, dla te go war to go czy nić w dal-
szym cią gu wzor cem do na śla do wa nia” to sło wa pre zy den ta wy-
po wie dzia ne tuż przed zło że niem wień ców.

O chwa le księ cia i je go za słu gach dla Fran cji przy po mniał
am ba sa dor Fran cji w Pol sce Pier re Buh ler, któ ry tak że za brał głos.
Zwró cił uwa gę, że Po nia tow ski był je dy nym ge ne ra łem ob ce go
pań stwa, któ ry otrzy mał bu ła wę mar szał ka Ce sar stwa Fran cu-
skiego, a na zwi sko księ cia znaj du je się na Łu ku Try um fal nym
w Pa ryżu.

Pod czas uro czy sto ści mie li śmy oka zję wy słu chać pięk ne go
wy ko na nia Ma zur ka Dą brow skie go i Mar sy lian ki. Hym ny pań-
stwo we za gra ła or kie stra woj sko wa, któ ra jesz cze na ko niec wy-
ko na ła frag ment utwo ru z epo ki Księ stwa.

Re na ta Ga los

Z Mni ko wa do War sza wy

Na de szła wie ko pom na chwi la
W Szko le Pod sta wo wej im. kpt. pil. Mie czy sła wa Me d-

wec kie go w Mo ra wi cy od by ła się uro czy stość nada nia me da li
„Opie kun Miejsc Pa mię ci Na ro do wej”. Otrzy ma li je: Zło ty
Me dal – Ste fan Rze wu ski – miej sco wy dzia łacz na rzecz pa-
mię ci o kpt. pil. Mie czy sła wie Me dwec kim oraz Szko ła Pod-
sta wo wa w Mo ra wi cy. Srebr ny Me dal otrzy ma ła dy rek tor
szko ły Ge no we fa Bur mistrz. Me da le wrę czy li Mar cin Ta ta ra
– Se kre tarz Wo je wódz kie go Ko mi te tu Ochro ny Pa mię ci Walk
i Mę czeń stwa oraz Jo an na Flor kie wicz -Ka mie niar czyk – dy-
rek tor Wy dzia łu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa i Dzie-
dzic twa Na ro do we go Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ce re mo nia wrę cze nia od by ła się pod czas szkol nej uro czy -
sto ści z oka zji Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści, na któ rą przy-
by li licz nie za pro sze ni go ście, m.in. Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław
Ku la, pro boszcz Pa ra fii św. Bar tło mie ja w Mo ra wi cy ks. Wła dy-
sław Pal mow ski, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz ki Zbi gniew
Ka czor, Pre zes Sto wa rzy sze nia Se nio rów Lot nic twa Woj sko we -
go RP płk rez. pi lot Be ne dykt Sie masz ko, Pre zes Lot ni cze go
Związ ku Żoł nie rzy Woj ska Pol skie go im. kpt. pil. Mie czy sła wa
Me dwec kie go Ja nusz Ko pe ra, Rzecz nik Dys cy pli nar ny Sto wa-
rzy sze nia Se nio rów Lot nic twa star szy sierż. szt. An drzej Szczy-
gieł, Pre zes Żeń skie go Ko ła Związ ku Żoł nie rzy Woj ska Pol skie -
go Bar ba ra Kur pisz, Szef ze spo łu ds. pa tro nac kich Sto wa rzy sze-
nia Se nio rów Lot nic twa Woj sko we go RP płk rez. pi lot Szcze pan
Kur pisz, Ro bert Sprin gwald z Mu zeum Ar mii Kra jo wej, ppor.
pil. Agniesz ka Barszcz i ppor. pil. Ro bert Waw rzy niak z 8. Ba zy
Lot nic twa Trans por to we go, prof. An na Me dwec ka -Kor naś – ku-
zyn ka kpt. pil. M. Me dwec kie go, Ewa Tar kow ska – czło nek ro dzi -
ny kpt. pil. M. Me dwec kie go, Ur szu la Pod ra za – rzecz nik pra so -
wy Mię dzy na ro do we go Por tu Lot ni cze go im. Ja na Paw ła II Kra-
ków Ba li ce, Kie row nik GZE AS Mał go rza ta Ba ster – Bu dzia szek
oraz nasz spe cjal ny gość Ste fan Rze wu ski.

Miej scem pa mię ci na ro do wej, któ rym opie ku je się spo łecz-
ność szkol na jest grób kpt. pil. Mie czy sła wa Me dwec kie go. Był on
pierw szym pi lo tem, któ ry zgi nął w wal ce z wro giem, w dniu roz-
po czę cia II woj ny świa to wej – 1.09.1939 r. Waż nym mo men tem
był rok 1980, kie dy to szko le nada no imię kpt. pil. Mie czy sła wa
Me dwec kie go. 

Du ma i wzru sze nie ode bra ły nam głos, jed nak ca łą ra dość
wy śpie wał chór szko ły pod ba tu tą Hen ry ki Kraw czyk, któ ry za-
pre zen to wał wią zan kę pie śni pa trio tycz nych. Te pięk ne chwi le
dłu go po zo sta ną w pa mię ci wszyst kich, a spo łecz ność szkol ną
uczniów i na uczy cie li utwier dza ją w prze ko na niu, że za wsze
war to słu żyć słusz nej spra wie, ku pa mię ci po le głych za na szą
Oj czy znę. (SP Mo ra wi ca)

Z A P R O S Z E N I E

Dy rek tor Ze spo łu Szkół im. św. Ja na Kan te go w Lisz kach
w imie niu ca łej szkol nej spo łecz no ści ser decz nie za pra sza
wszyst kich na kon cert ko lęd w wy ko na niu chó ru szkol ne go,
któ ry od bę dzie się na ha li spor to wej w dniu 20 grud nia 2013
o go dzi nie 18: 00.
Po wy stę pie chó ru za pra sza my na wspól ne ko lę do wa nie. 

Da riusz Jach
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W dniu 13 paź dzier ni ka przy pięk nej, sło necz nej po go -
dzie od by ła się wy ciecz ka dziew cząt oraz mło dych adep tów
z Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej w Je zio rza nach w pol skie
gó ry – Ta try. By ła to wspa nia ła na gro da dla mi strzyń po wia tu
kra kow skie go te go rocz nych za wo dów spor to wo po żar ni czych. 

Gdy grupa wy jeż dża ła ran kiem z Je zio rzan, po go da nie wy -
glą da ła re we la cyj nie, by ło po chmur nie ale w mia rę cie pło. Gdy mi -
ja li śmy Lu bień, po go da ra dy kal nie się zmie ni ła. Mgła jak by no -
żem ob ciął, znik nę ła. Powitało nas pięk ne słoń ce i bez chmur ne
nie bo. I tak już by ło do koń ca dnia. Po przy by ciu do Za ko pa ne go
zje dli śmy śnia da nie i haj da w gó ry! 

Wę drów kę roz po czę li śmy w do li nie Ma łej Łą ki, po tem czar -
nym szla kiem Nad Re gla mi do Do li ny Strą ży skiej. Da lej w dół
i ścież ką Pod Re gla mi do szli śmy pod skocz nie. Chwi la re lak su, czas
na za ku py, po tem obiad i czas się zbie rać do do mu. Wró ci li śmy do
Je zio rzan wie czo ro wą po rą. By ło świet nie. 

A wszyst ko to dzię ki fir mie SU PER -BUS i jej Sze fo wi, któ ry
udo stęp nił bu sa bez płat nie oraz dzię ki Wój to wi Gmi ny Lisz ki Wa -

c ła wo wi Ku li, któ ry do ce nia jąc suk ces i za an ga żo wa nie dziew cząt,
za pew nił środ ki fi nan so we na po sił ki. Wra że nia z wę drów ki na
dłu go po zo sta ną w pa mię ci a wdzięcz ność uczest ni ków dla dar -
czyń ców jest wiel ka.(STO)

Uzna nie dla dziew cząt z MDP!

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

– płyty gipsowe
– wełna UniMata
– płyty OSB Kronopol
– klej elastyczny BolixE

i wiele innych

W ra mach działania dla po pra wy sta nu śro do wi ska na -
tu ral ne go oraz pod no sze nia świa do mo ści eko lo gicz nej
uczniów i miesz kań ców Kry spi no wa pra gnie my po in for mo -
wać, iż ze środ ków otrzy ma nych w wy ni ku kon kur su gran to -
we go „Wspie ra my Są sia dów 2013” or ga ni zo wa ne go przez
„Kra ków Air port” uda ło nam się za go spo da ro wać te ren
znaj du ją cy się przy Szko le Pod sta wo wej w Kry spi no wie po -
przez po sa dze nie krze wów ozdob nych i drze wek.

Za go spo da ro wa ny te ren zde cy do wa nie pod niósł wa lo ry
es te tycz ne te go miej sca i zwięk szył bez pie czeń stwo dzie ci pod -
czas za baw na świe żym po wie trzu. Zre ali zo wa ne za da nie ma
przede wszyst kim wy miar edu ka cyj ny, gdyż po sa dzo ne krze wy
i ro śli ny ozdob ne słu żą do po zna wa nia przez na szych uczniów
świa ta ro ślin na lek cjach przy ro dy. Do dat ko wo obok każ dej ro -
śli ny wid nie je ta blicz ka in for ma cyj na z na zwą w ję zy ku pol skim
i w ję zy ku ła ciń skim. W imie niu ca łej spo łecz no ści szkol nej,
miesz kań ców Kry spi no wa skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia
dla kra kow skie go lot ni ska za oka za ną po moc fi nan so wą. 

Sta ni sła wa Kruk dy rek tor szko ły

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Kry spi no wie ko lej ny raz
uczest ni czy li w ak cji „Od bla sko wa Szko ła”. Jej pod su mo wa niem

Cie ka we lek cje w Kry spi no wie był po kaz mo dy od bla sko wej przy go to wa nej pod kie run kiem
Ire ny Stecz ko i Ju sty ny Ku ciel. Ucznio wie klas 0-VI przy dźwię -
kach mu zy ki pre zen to wa li swo je stro je przy go to wa ne wcze śniej
z po mo cą ro dzi ców w do mu. 

By ło bar dzo ko lo ro wo i od bla sko wo! Ju ry w skła dzie: Dy -
rek tor Szko ły Pod sta wo wej Sta ni sła wa Kruk, Mał go rza ta Mo lik -
-Chy la i Jan Kor pak po dłu gich na ra dach przy zna li wszyst kim
uczest ni kom wy róż nie nia. Na gro dy książ ko we oraz dy plo my
otrzy ma li: Li dia Fli śnik, Mał go sia Ko szyc ka, Emil ka Pio trow ska,
Zu zia Ka czo row ska, Pio truś Ko wa lik, Bar tosz Wal czyk, Mi len ka
Ku śnierz, Wik to ria Ję dry ka, Ka mil ka Ko szyc ka, Ola Nę dza, Ju lia
Łu ka sik, Ju lia Kru pa, Mał go sia Gór ka, Ra mon ka Sad ko, Ola Ta -
łach, Ju lia Stecz ko. Gra tu lu je my!!! (S. P. Kry spi nów)
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Już po raz czwar ty w Ze spo le Szkół w Lisz kach ro ze gra no
siat kar ski tur niej „Or ła Bia łe go” z oka zji Na ro do we go Świę ta
Nie pod le gło ści. Po raz ko lej ny ho no ro wy pa tro nat nad za wo-
da mi ob jął Wójt Gmi ny Wa cław Ku la. 12 li sto pa da od ra na ha -
la spor to wo-wi do wi sko wa w Lisz kach go ści ła po nad 80 za wod-
ni ków i za wod ni czek w wie ku 9-13 lat.

Uczest ni ka mi za wo dów by li ucznio wie szkół pod sta wo wych
z te re nu ca łej Gmi ny Lisz ki, a tak że za przy jaź nie ni ucznio wie szkół
z No wej Wsi Szla chec kiej i Ryb nej. Do za wo dów zgło si ło się 14
dru żyn „dwój ko wych” z klas IV i 10 ze spo łów dziew czę cych z klas
V -VI. Sę dzia mi tur nie ju by li star si ko le dzy i ko le żan ki, któ rzy na
co dzień tre nu ją siat ków kę w „UKS 2010 Lisz ki”, a w po przed nich
edy cjach sa mi by li uczest ni ka mi tych za wo dów. W zma ga niach
spor to wych za wod ni kom po ma ga li na uczy cie le wy cho wa nia fi-
zycz ne go i tre ne rzy, a z try bun do pin go wa li ich ro dzi ce i ko le dzy.
By ły emo cje, wy gra ni i prze gra ni, ale przede wszyst kim to, co naj-
cen niej sze w spo rcie i re la cjach mię dzy ludz kich – zdro wa ry wa li-
za cja. 

Zwy cięz ca mi w gru pie młod szej zo sta li ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej w Rącz nej (Jan Kłó sek -Gniew kow ski, Bar tło miej Kli-

Świę to Od zy ska nia Nie pod le gło ści na spor to wo

Mi strzo wie z Li szek
Po se rii emo cjo nu ją cych roz gry wek re pre zen ta cja Gim-

na zjum w Lisz kach zdo by ła Mi strzo stwo Po wia tu Kra kow-
skie go w ha lo wej pił ce noż nej or ga ni zo wa nych w ra mach
Gim na zja dy Mło dzie ży Szkol nej.

Dru ży na z li siec kie go Gim na zjum naj pierw w roz gryw kach
gmin nych po ko na ła re pre zen ta cję Gim na zjum w Mni ko wie 10:2
zo sta jąc Mi strzem Gmi ny Lisz ki w pił ce noż nej ha lo wej chłop-
ców z pra wem re pre zen to wa nia
Gmi ny Lisz ki w roz gryw kach mię-
dzyg min nych.

Na ha li spor to wej przy Gim na -
zjum im. Ada ma Mic kie wi cza
w Krze szo wi cach od by ły się eli mi na-
cje do Mi strzostw Po wia tu Kra kow-
skie go. Dru ży na z Li szek w skła dzie:
To masz Ga los, Ma te usz Ga los, Mi-
chał Szew czyk, Da wid Pac, Da wid
So twin, Se ba stian Kró lik, Ga briel
Gru ca, Da niel Mi cha łek, Kon rad Kli -
ta, Bar tło miej Kli mas, Da wid Ja-
skow ski i Pa tryk Pacz ka, pod okiem tre ne ra Mar ci na Sad ko
zmie rzy ła się dru ży na mi z: Jerz ma no wic, Krze szo wic, Ryb nej,
Ska wi ny i Za bie rzo wa.

Me cze od by wa ły się na za sa dzie: każ da dru ży na, gra z każ -
dą. W pierw szym me czu na si gim na zja li ści po ko na li 1: 0 re pre-

zen ta cję Gim na zjum w Za bie rzo wie. Dru gi mecz z dru ży ną
z Jerz ma no wic za koń czył się re mi sem 2:2. Ko lej ny po je dy nek
z go spo da rza mi roz gry wek za koń czył się bez bram ko wym re mi-
sem. Mecz Lisz ki – Ryb na za koń czył się wy ni kiem 3:1. Ostat nie
spo tka nie z dru ży ną ze Ska wi ny zwień czy ło cięż ką pra cę na-
szych wspa nia łych za wod ni ków re we la cyj nym wy ni kiem 6:1.
Po zwo li ło to gim na zja li stom z Li szek za jąć pierw sze miej sce
w eli mi na cjach i awan so wać do roz gry wek po wia to wych.

Na ha li spor to wej w Słom ni kach, od by ły się fi na ły po wia-
to we w pił ce noż nej ha lo wej. Wy star to wa ły czte ry re pre zen ta cje

Gim na zjów. Dru ży na z Li szek po ko-
na ła ze spo ły z Zie lo nek (3:2), Krze-
szo wic (2:1) i Ska ły (2:1) zdo by wa jąc
w ten spo sób Mi strzo stwo Po wia tu
Kra kow skie go w pił ce noż nej ha lo-
wej.

W Pro szo wi cach od był się ko-
lej ny etap tur nie ju ha lo wej pił ki noż-
nej „Gim na zja da Mło dzie ży Szkol-
nej”. W tur nie ju uczest ni czy ło pięć
dru żyn z róż nych po wia tów, w tym
z Gim na zjum w Lisz kach. Nie ste ty
na tym eta pie do bra pas sa opu ści ła

na szych za wod ni ków i dru ży na po trzech prze gra nych me czach
(Boch nia – 0:5, Mie chów – 0:2, Nie po ło mi ce 2:5) i jed nym zwy-
cię stwie (No we Brze sko – 4:3) za ję ła osta tecz nie czwar te miej -
sce. Do fi na łu wo je wódz kie go, któ ry od był się w Tar no wie awan-
so wał ze spół Gim na zjum nr 2 z Boch ni. (red)

mek i Ja kub Urba nik), pod opiecz ni Lesz ka Ma twi ja, któ rym gra-
tu lu je my suk ce su! Dru gie miej sce wy wal czy ła re pre zen ta cja Szko -
ły Pod sta wo wej nr 2 w Ka szo wie, a trze cie siat ka rze ze Szko ły Pod-
sta wo wej w No wej Wsi Szla chec kiej.

W gru pie star szej kl. V -VI zwy cię ży ły dziew czę ta ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Ka szo wie (Pa try cja Ko men da, Na ta lia Po pra -
wa, Do mi ni ka Bań do, Do mi ni ka Ha ber, Wik to ria Li twic ka) pod
opie ką Da mia na Ster na la. Miej sce na po dium wy wal czy li tak że
ucznio wie z Li szek i No wej Wsi Szla chec kiej.

Wszy scy za wod ni cy otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my. Dy rek-
tor Ze spo łu Szkół Da riusz Jach i przed sta wi ciel Urzę du Gmi ny
Lisz ki Ja nusz Ja ku ba szek wrę czy li zwy cięz com pu cha ry i me da le.
Spon so ra mi za wo dów by li ła Gmi na Lisz ki i Dy rek tor Ze spo łu
Szkół w Lisz kach. Ser decz nie dzię ku je my. 

Or ga ni za tor za wo dów Uczniow ski Klub Spor to wy „2010 Lisz ki”
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